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2 Jan';la_ri z946. BESLUIT tot nadere wij
z1gmg van het Koninklijk besluit van 
den 26sten Juni 1923, Staatsblad no. 306, 
tot regeling van de vergoeding van ver
plaatsingskosten. 

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

Financiën van 8 November 1945, no. 98, 
Generale Thesaurie, afdeeling Ambtenaren
zaken en Eerediensten; 

Den Raad van State gehoord (advies van . 
17 December 1945, no. r:i); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor_ 
noemden Minister van 27 December 1945, 
no. 182, Generale Thesaurie, afdeeling~Amb
tenarenzaken en Eerediensten; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Gerekend van r November 1945 wordt het 

Besluit van den 26sten Juni 1923 tot regeling 
van de vergoeding van verplaatsingskosten 

. (Staatsblad no. 306), laatstelijk gewijzigd bij 
Besluit van den 2osten September 1945 
(Staatsblad no. F 182), gewijzigd als volgt: 

Art. 1. Aan artikel r wordt een 4de lid 
toegevoegd, luiderftle : 

,,De ie het eerste lid van dit artikel be
doelde tegemoetkoming kan ook worden ver
leend aan ambtenaren, die voor het eerst in 
's Rijks dienst worden benoemd en deswege 
gedwongen zijn van woonplaats te verande
ren." 

2. Aan artikel :i, 2de lid, rsten zin, wordt 
een zinsnede toegevoegd, luidende: ,,of, in 
geval van in dienst treden, ro % van de toe
gekende jaarwedde." 

'3. Aan artikel -~• 3de lid, wordt een zin
snede toegevoegd, luidende: ,,of, in geval van 
in dienst treden, 3 % van de toegekende 
jaarwedde." 

4. Aan artikel 4, rste lid, rsten zin, wordt 
een zinsnede toegevoegd, luidende: ,,of, in 
geval van in dienst treden, 5 % van de toe
gekende jaarwedde." 

Onze Ministers zijn, iede~ voor zooveel 
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 2den Januari 1946. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg . 22 Jan. 1946). 
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2 Januari 1946. BESLUIT, houdende in
trekking van het Koninklijk besluit van 
19 Juni 1944, Staatsblad no. E 44, be
treffende vaststelling van de instructie 
voor den Bevelhebber der Nederlandsche 
Strijdkrachten.. 

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

Oorlog van 22 Dec~ber 1945, Geheim Litt. 
u. 57; 

Overwegende: 
dat de functie van Bevelhebber der Ne

derlandsche Strijdkrachten in de huidige or
ganisatie der Koninklijke Landmacnt kan 
worden opgeheven; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken: 
Ons besluit van rg Juni 1944, houdende 

vaststelling van de instructie voor den Be
velhebber der Nederlandsche Strijdkrachten. 

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

's-Gravenhage, den 2den Januari 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. voor .Algem. Oorlogvoering van het 

Koninkrijk, W. SCHERMERHORN. 

De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 

(Uitgeg. 29 Jan. z946). 
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4 Januari z946. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der ge
meente Waspik d.d. 7 December 1945, 
houdende benoeming van Fr. van Beur
den tot secretaris dier gemeente. 

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

Binnenlandsche Zaken van 3 Januari 1946, 
No. 10082, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
Bureau Bestuurszaken, tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente Was
pik d.d. 7 December 1945, waarbij Fr. van 
Beurden werd benoemd tot secretaris dier 
gemeente; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, han
gende het onderzoek naar de vraag, of dat 
besluit in strijd is met de wet,de werking 
daarvan te voorkomen; 

Gelet op de artikelen 185-187 der ge
meentewet; 



Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van den raad der 

gemeente Waspik tot 1 Juli 1946 te schorsen. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

's-Gravenhage, den 4den Januari 1946. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binn. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. IS Jan. z946). 

S.G4 

4 Januari z946. BESLUIT tot schorsing 
schorsing van het besluit van den raad 
der gemeente Smallingerland d.d. 13 De
cember 1945, houdende verbod tot het 
verkoopen, verstrekken of toedienen van 
sterken drank of bier bij feestelijkheden, 
in den meest uitgebreide~ zin. 

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

Binnenlandsche Zaken "van 29 December 
1945, No. q897, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, Bureau Bestuurszaken, tot schor
sing van het door den Raad der gemeente 
Smallingerland vastgesteld besluit d.d: 13 
December 1045, bepalende, dat het verboden 
is bij feestelijkheden, in den meest uitgebrei_ 
den zin, nader door Burgemeester en Wet
houders in een ontwerp-verordening tot wij
ziging van het Alg~meen Politie-reglement 
te omschrijven, sterken drank of bier te ver
koopen, te verstrekken of toe te dienen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is om, 
hangende het onderzoek naar de vraag, of 
dat bes1uit in strijd is met de wet of-het alge
meen belang, het in werking treden daarvan 
te voorkomen; 

Gelet op de artikelen 185-187 der ge
meentewet; 

Hebb!3n goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van den raad der 

gemeehte .· Smallingerland te schorsen tot 1 
Juli 1946. , 

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

"s-Gravenhage, den 4den Januari 1946. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binn. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. zs Jan. z946). 
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4 Januari z946. BESI.UIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
toetreding van Nederland tot de te Lon
den op 8 Augustus 1045 onderteekende 
Overeenkomst tusschen de Regeering 
van 1_let Vereer;iigd Koninkrijk: van 
Groot-Britannië en Noord-Ierland, de 
Regeering van 'de Vereenigde Staten 
van Amerika, de Voorloopige Regeering 
van de Fransche Republiek en de Re-
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-geering van de Unie van Socialistische 
Sowjet-Republieken voor de vervolging 
en bestraffing van _de groote oorlogsmis_ 
dadigers van de Europeesche As. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de te Londen op 8 Augustus 1945 

onderteekende Overeenkomst tusschen de 
Regeering en het Vereenigd Koninkrijk van 
Groot-Britannië en Noord-Ierland, de Re
geering van de Vereenigde Staten van Ame
rika, de Voorloopige Regeering der Fransche 
Republiek en de Regeering van de Unie van 
Socialistische Sow_jet-Republieken voor de 
vervolging en bestraffing van de groote oor
logsmisdadigers van de Europeesche As; 

Overwegende, dat Nederland tot genoem
de Overeenkomst is toegetreden en dat die 
toetreding op 25 September 1945 ter kennis 
van de Regeering van het Vereenigd Ko
ninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ier
land is gebracht; 

Overwegende mede, dat die toetreding op 
25 September 1945 is van kracht geworden; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Buitenlandsche Zaken a.i. d.d. 8 December 
1q45, Directie van het Protocol en Afdeeling 
Politieke Zaken, No. 22885, en van Justitie 
van 27 December 1q45, 2e Afdeeling A, No. 
no8; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenbedoelde toetreding te doen bekend

maken door de plaatsing van dit besluit in 
het Staatsblad. 

Een afdruk 1 en een vertaling van genoem
de Overeenkomst alsmede een opgave van 
de landen·, die tot vermelde Overeenkomst 
zijn toegetreden, zijn bij dit besluit gevoegd. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voo_r zooveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van hetgeen ten deze wordt ver-

- eischt. 
's-Gravenhage, den 4den Januari 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Buitenl. Z. a.i., J. H. v. ROVEN. 

De Minister van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. zs Jan. z946). 

OVEREENKOMST tusschen de Regeering 
van het ~Vereenigd Koninkrijk van 
Groot-Britannië en Noord-Ierland, de 
Regeering van de Vereenigde Staten van 
Amerika, de V&orloopige Regeering van 
de Fransche Republiek en de Regeering 
van de Unie van Socialistische Sowjet
Républieken voor de vervolging en be
straffing van de ,J,roote oorlogsmisdadi
gers van de Europeesche As. 

Londen, 8 Augustus 1945. 

Aangezien de Vereenigde Naties van tijd 
tot tijd verklaringen hebben afgelegd om
trent haar bedoeling, dat oorlogsmisdadigers 
zullen worden berecht; 

En aangezien de Verklaring van Moskou 
van 20 October 1943 met betrekking tot 

1 De Engelsche tekst is niet opgenomen. 
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' Duitsche wreedheden in bezet Europa be-
paalde, dat die Duitsche officieren en man
schappen en leden van de Nazi-partij , die 
verantwoordelij k zijn geweest voor of door 
hun toestemming te geven hebben deelge
nomen aan wreedheden en misdrijven, zullen 
worden terul!gezonden naa r de landen, waar 
hun afschuwelijke daden werden verricht, 
opdat zij overeenkomstig de wetten van deze 
bevrijde landen en van de vrij e Regeeringen , 
die aldaar zullen worden opgericht, zullen 
worden berecht en gestraft; 

En aangezien vastgesteld werd, dat deze 
Verklaring geen inbreuk zou makén op de 
zaak van de groote misdadigers, wier mis
drijven niet aan een bijzondere aardrijkskun
dige plaats gebonden zijn en die gestraft zuL 
len worden door de gezamenlijke beslissing 
van de Regeeringen van de Geallieerden; 

Zoo is het, dat de Regeering van het Ver
eenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en 
Noord-Ierland, de Regeering van de Veree
nigde Staten van Amerika, de Voorloopige 
Regeering van de Fransche Republiek en de 
Regeering van de Unie van Socialistische 
Sowjet-Republieken (hieronder genoemd 
"de Onderteekenaars"), die in het belang 
van alle Vereenigde Naties handelen, door 
tusschenkomst van hun van behoorlijke vol
machten voorziene vertegenwoordigers, deze 
Overeenkomst hebben gesloten. 

Art. 1. Er zal na overleg met den Raad 
van Toezicht· voor Duitschland een Inter
nationale Militaire Rechtbank worden inge
steld voor de berechting van oorlogsmisdadi_ 
gers, wier misdrijven niet aan een bijzondere 
aardrijkskundige plaats gebonden zijn, hetzij 
zij beschuldigd worden individueel, hetzij in 
hun hoedanigheid van leden van organisaties 
of groepen of wel in beide hoedanigheden. 

Art. 2 . De samenstelling, rechtsmacht en 
functies van de Internationale Militaire 
Rechtbank zullen zijn als uiteengezet in het 
Handvest, dat aan deze Overeenkomst is 
toegevoegd, welk Handvest een integreerend 
deel van deze Overeenkomst vormt. 

Art. 3. Ieder van de Onderteekenaars zal 
de noodige stappen doen om voor het onder_ 
zoek van de beschuldigingen en de berech
ting de groote oorlogsmisdadigers ter be
schikking te stellen, die door hen in hechteJ 
nis worden gehouden, en die door de Inter
nationale Militaire Rechtbank zullen worden 
berecht. De Onderteekenaars zullen even- , 
eens al het mogelijke doen om voor het on
derzoek van de beschuldigingen en de be
rechting voor de Internationale Militaire 
Rechtbank zoodanige groote oorlogsmisdadi
gers, die zich niet bevinden op de grondge
bieden van een van de Onderteekenaars be
schikbaar te stellen. 

Art. 4. Niets in deze Overeenkomst zal 
inbreuk maken op de bepalingen v astgesteld 
door de Verklaring van Moskou betreffende 
den terugkeer van oorlogsmisdadigers naar 
de landen, waar zij hun misdrijven hebben 
begaan. 

Art. 5. Ipdere Regeering van de Veree
nigde Natie§ kan tot deze Overeenkomst toe_ 
treden door middel van een kennisgeving 
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langs diplomatieken weg aan de '.-Regee ring 
van het Vereenigd Koninkrijk, welke R egee
ring de andere onderteekenende en toetre
dende Regeeringen in kennis zal stellen van 
iedere zoodanige toetreding. 

Art. 6. Niets in deze Overeenkom st zal 
inbreuk maken op de rechtsmacht of de be
voegdheden van een nationale rechtbank of 
van een rechtbank van een bezetter, welke 
voor de berechting van oorlogsmisdadigers 
opgericht is of opgericht zal worden op Ge
allieerd grondgebied of in Duitschland. 

Art. 7. Deze Overeenkomst zal in we r
king tt eden op den dag van onderteekening 
en zal van kracht blijven voor den termijn 
van één jaar en zal daarna blijven gelden, be
houdens het recht van iederen Onderteeke
naar om langs diplomatieken weg met een 
opzeggingstermijn van één maand zijn voor
nemen te kennen te geven deze Overeen
komst te beëindigen. Deze beëindiging zal 
geen inbreuk maken op een proces, dat reeds 
is begonnen, of op een uitspraak, die reeds 
krachtens deze Overeenkomst is gegeven. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteeken
den deze Overeenkomst hebben oridertee
kend. 

Gedaan in viervoud te Londen op dezen 
8sten dag van Augustus 1945, ieder van deze 
in het Engelsch, Fransch en Russisch, met 
dien verstande, dat ieder van deze teksten 
gelijkelijk authentiek zal zijn. ' 

Voor de Regeering van hetVereenigd Ko
ninkrijk van Groot-Britannië en Noord-

Ierland: jOWITT. 
Voor de Regeering van de Vereenigde-Sta
ten van Amerika : 

ROBERT H . JACKSON. 
Voor de Voorloopige Regeering van de 

Fransche Republiek: ' 
ROBERT F ALCO. 

Voor de Regeering van de Unie van So
cialistische Sowjet- Repuglieken: 

I . NIKITCHENKO. 
A. TRAININ. 

HANDVEST VAN DE INTERNATIO
NALE MILITAIRE RECHTBANK. 

I. Samenstelling lql11 de 1 nternationale 
Militaire Rechtbank. 

Art. 1 . Krachtens het Verdrag, dat op 8 
Augustus 1g45 door de Regeering van het 
Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannië 
en Noord-Ierland, de Regeering van de Ver
eenigde Staten van Amerika, de Voorloopige 
Regeering van de Fransche Republiek en de 
Regeering van de Unie van Socialistische 
Sowjet-Republieken is onderteekend, zal 
worden opgericht een Internationale Mili
taire Rechtbank (hieronder genoemd "de 
Rechtbank") voor de rechtvaardige en snelle 
berechting en bestraffing van de groote oor
logsmisdadigers van de Europeesche As. 

Art. 2. De Rechtbank zal bestaan uit 
vier leden, ieder met een plaatsvervanger. 
Eén lid en één plaatsvervanger zullen door 
ieder van de Onderteekenaars worden be-

,, 
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noemd. De plaatsvervangers zullen, voor 
zoover zij daartoe in staat zijn, tegenwoordig 
zijn bij alle zittingen van de Rechtbank. In
geval van ziekte van een lid van de Recht
bank of indien een lid om een andere reden 
niet in staat is zijn functies te vervullen, zal 
zijn plaatsvervanger zijn plaats innemen. 

Art. 3. Noch de Rechtbank, noch haa'r 
leden, noch hun plaatsvervangers kunnen 
door het Openbaar Ministerie of door de ver
dachten of hun raadslieden worden ge
wraakt. Iedere Onderteekenaar kan zijn lid 
van de Rechtbank of diens plaatsvervanger 
om redenen van gezondheid of om andere 
geldige rc;denen vervangen, met dien ver
stande, dat tijdens de terechtzitting geen an
dere vervanging mag plaats hebben dan door 
een plaatsvervanger. 

Art. 4. a. De aanwezigheid van alle vier 
leden van de Rechtbank, of van den plaats
vervanger voor een lid, dat afwezig is, zal 
noodig zijn om het quorum te vormen. 

b. De leden van de Rechtbank zullen, 
voordat een proces begint, met elkander tot 
overeenstemming komen omtrent de verkie
zing tot Voorzitter van een van hen, en de 
Voorzitter zal gedurende dat proces deze • 
functie vervullen, tenzij met de stemmen van 
niet minder dan drie leden anders zal wor
den overeengekomen. Het beginsel van rou
leering van het voorzitterschap voor opeen
volgende processen wordt aanvaard. Indien 
echter een zitting van de Rechtbank plaats 
heeft op het grondgebied van één van de 
vier Onderteekenaars, zal de vertegenwoor
diger van dien Onderteekenaar in de Recht
bank presideeren. 

c. Behoudens hetgeen hierboven is be
paald zal de Rechtbank haar beslissingen 
nemen met gewone meerderheid en indien de 
stemmen staken, is de stem van den Voor
zitter beslissend, met dien verstande even
wel, dat schuldigbevindingen en vonnissen 
alleen kunnen worden uitgesproken, indien 
minstens drie leden van de Rechtbank zich 
hiervoor uitspreken. 

Art. 5. Ingeval van noodzaak en naar ge
lang van het aantal zaken, die berecht moe
ten worden, kunnen andere Rechtbanken 
worden ingesteld; de oprichting, functies en 
procedure van iedere Rechtbank zullen iden
tiek zijn en zullen door dit Handvest worden 
beheerscht. 

II. Rechtsmacht en algemeerre beginseJ,en. 

Art. 6. De Rechtbank, die door de Over
eenkomst bedoeld in art. 1 wordt ingesteld 
voor de berechting en bestraffing van de 
groote oorlogsmisdadigers van de landen v:an 
de Europeesche As, zal de bevoegdheid heb
ben personen te berechten en te bestraffen, 
die, handelende in het belang van de landen 
van de Europeesche As, hetzij individueel, 
hetzij als leden van organisaties, een van de 
volgende misdrijven hebben begaan. 

De volgende handelingen, of een van deze, 
zijn misdrijven, die vallen binnen de rechts
macht van de Rechtbank en waarvoor indi
vidueele aansprakelijkheid zal bestaan : 

a. Misdrijven tegen den vrede: namelijk 
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het maken van plannen voor, het voorberei
den van, het nemen van initiatief tot of het 
voeren van een aanvalsoorlog of een oorlog 
in strijd met internationale verdragen, over
eenkomsten of verzekeringen, of deelneming 
aan een gemeenschappelijk plan of samen
zwering voor het verrichten van een van de 
bovengenoemde handelingen; 

b. Oorlogsmisdrijven: namelijk schendin
gen van de wetten of gebruiken van den oor_ 
log. Zoodanige schendingen zullen omvatten, 
doch niet beperkt zijn tot moord, mishande
ling, of deportatie, met het oog op slaven
arbeid of voor eenig ander doel, van de bur
gerbevolking van of in bezet grondgebied, 
moord of mishandeling van krijgsgevangenen 
of van personen op zee, het dooden van gij
zelaars, plundering van openbaren of parti
culieren eigendom, willekeurige vernietiging 
van steden, plaatsen of dorpen, of verwoes
ting, welke niet door militaire noodzaak ge
rechtvaardigd was; 

c. misdrijven tegen de menschelijkheid: 
namelijk moord, uitroeiing, het in slavernij 
voeren, deportatie en andere onmenschelijke 
handelingen, die vóór of gedurende den oor
log bedreven zijn tegen burgerbevolking; of 
vervolgingen op grond van politiek, ras of 
godsdienst ter uitvoering van of in verband 
met eenig misdrijf behoorende tot de rechts
macht van de Rechtbank, onverschillig of 
deze geschiedden al dan niet in strijd met het 
nationale recht van het land, waar deze da
den werden bedreven. 

Leiders, organisatoren, zij die hebben uit
gelokt en medeplichtigen, die hebben deelge_ 
nomen aan het opstellen of het uitvoeren van 
een gemeenschappelijk plan of samenzwering 
om een van de bovengenoemde misdrijven te 
begaan, zijn aansprakelijk voor alle daden, 
die door personen ter uitvoering van dit plan 
zijn verricht. . 

Art. 7. De officieele positie van de ver
dachten, hetzij als Staatshoofden, hetzij als 
verantwoordelijke ambtenaren in Regee
ringsdepartementen, zal niet geacht worden 
deze personen te bevrijden van hun aan
sprakelijkheid of als een reden tot verlichting 
van hun straf gelden. 

Art. 8. Het feit, dat de verdachte heeft 
gehandeld krachtens een bevel van zijn Re
geering of van een boven hem gestelden, zal 
hem niet bevrijden van zijn aansprakelijk
heid, doch zal kunnen worden beschouwd als 
reden tot verzachting van zijn straf, indien 
de Rechtbank beslist, dat de rechtvaardig
heid zulks vereischt. 

Art. 9. Bij het proces van een individueel 
lid van een groep of organisatie kan de 
Rechtbank verklare,; (in verband met eenige 
handeling, waaraan de persoon kan worden 
schuldig bevonden), dat de groep of organi
satie, waarvan de persoon lid was, een mis
dadige organisatie was. 

Na ontvangst van de telastelegging zal de 
Rechtbank op de wijze als zij gewenscht 
oordeelt bekend maken, dat het Openbaar 
Ministerie het voornemen heeft aan de 
Rechtbank te verzoeken, een zoodanige ver
klaring te geven en ieder lid van de organi-



satie zal alsdan bevoegd zijn aan de Recht
bank toestemming te vragen om door haar 
gehoord te worden omtrent de vraag van het 
misdadige karakter van de organisatie. De 
Rechtbank zal de bevoegdheid hebben deze 
aanvrage toe te staan of af te wijzen. Indien 
de aanvrage wordt toegestaan, kan de Recht
bank bepalen, op welke wijze de aanvragers 
zullen worden vertegenwoordigd en gehoord. 

Art. 10, In gevallen, waarin een groep of 
organisatie door de Rechtbank wordt ver
klaard qiisdadig te zijn, zal de bevoegde na
tionale áutoriteit van ieder der Onderteeke
naars het recht hebben, personen voor natio_ 
nale of militaire rechtbanken of rechtbanken 
van een bezetter te doen berechten op grond 
van hun lidmaatschap van zoodanige groep 
of organisatie. In ieder zoodanig geval wordt 
het misdadige karakter van de groep of or
ganisatie geacht te zijn bewezen en zal niet 
meer betwist kunnen worden. 

Art. II. Een persoon, die door de Recht
bank is schuldig bevonden, kan voor een 
nationale of militaire rechtbank ·of een recht
bank van een bezetter als bedoeld in art. xo 
van dit Handvest worden beschuldigd van 
een ander misdrijf dan dat van lidmaatschap 
van een misdadige groep of organisatie, en 
deze laatste rechtbank kan hem, na hem 
schuldig te hebben bevonden, een straf op
leggen, die onafhankelijk is van en wordt 
toegevoegd aan de straf, waartoe de Recht
bank hem heeft veroordeeld wegens deelne
ming aan de misdadige handelingen van een 
zoodanige groep of organisatie. 

Art. 12. De Rechtbank zal het recht heb
ben de strafzaak tegen een persoon, beschuL 
digd van misdrijven als aangegeven in art. 6 
van dit Handvest, in zijn afwezigheid te be
handelen, indien hij niet gevonden is of in
dien de Rechtbank om een of andere reden 
het in het belang van het recht noodzakelijk 
oordeelt om het verhoor in zijn afwezigheid 
te doen plaats hebben. 

Art. 13. De Rechtbank zal regelen op
stellen voor haar procedure. Deze regelen 
zullen niet in strijd zijn met de bepalingen 
val) dit Handvest. 

III. Comité voor het onderzoek en de 
vervolging van de P,roote oorlogs

misdadigers. 

Art. :i:4. Iedere Onderteekenaar zal een 
Hoofdaanklager voor het onderzoek van de 
beschuldigingen tegen en de vervolging van 
de groote oorlogsmisdadigers benoemen. 

De Hoofdaanklagers zullen als Comité op
treden voor de volgende doeleinden: 

a. om een plan vast te stellen voor het 
individueele werk van ieder van de Hoofd
aanklagers en zijn staf, 

b. om de definitieve aanwijzing te doen 
van de groote oorlogsmisdadigers, die door 
de Rechtbank zullen worden berecht, 

c. om de telastelegging en de daarbij over 
te leggen stukken goed te keuren, 

d. om de telastelegging en de daarbij be
hoorende stukken bij de Rechtbank in te 
dienen, • 

e. om ontwerp-regelen voor de procedure 

1946 

als bedoeld in art. 13 van dit Handvest te 
ontwerpen en ter goedkeuring aan de Recht
bank aan te bevelen. De Rechtbank zal de 
bevoegdheid hebben, de aldus aanbevolen re
gelen, met of zonder amendementen, aan te 
nemen of te verwerpen. 

Het Comité zal bij alle bovenvermelde 
aangelegenheden met gewone meerderheid 
beslissen en een Voorzitter aanwijzen, zooals 
geschikt zal voorkomen en in overeenstem
ming met het beginsel van rouleering, met 
dien verstande, dat, indien de stemmen sta
ken omtrent de aanwijzing van een verdach
te, die door de Rechtbank moet worden be
recht, of omtrent de misdrijven, waarvan hij 
zal worden beschuldigd, dat voorstel zal zijn 
aangenomen, dat gedaan is door de partij, 
die voorstelde, dat de betrokken verdachte 
zou worden berecht of de bedoelde beschul
digingen tegen hem zouden worden inge
bracht. 

Art. 15. De Hoofdaanklagers zullen indi
vidueel en in samenwerking met elkander 
voorts de volgende functies op zich nemen: 

a. het onderzoek, het verzamelen en het 
produceeren vóór of tijdens de terechtzitting 
van alle noodzakelijk bewijs, 

b. het voorbereiden van de telastelegging 
ter goedkeuring door het Comité overeen
komstig art 14, sub c, van dit Handvest, 

c. het voorloopige verhoor van alle _noo-
dige getuigen en van de verdachten, · 

d. als aanJdager optreden in de terecht
zitting, 

e. vertegenwoordigers aanwijzen ter uit
voering van zoodanige functies als hun kun
nen worden toegewezen, 

/. zoodanige andere zaken verrichten als 
hun met het oog op de voorbereiding en het 
houden van de terechtzitting noodzakelijk 
zal voorkomen. 

Het is wel te verstaan, dat geen getuige of 
verdachte, die door een der Onderteekenaars 
in hechtenis is gehouden, zonder diens toe
stemming aan de rechtsmacht van dezen 
Onderteekenaar zal worden onttrokken. 

IV. Rechtvaardip_e berechtiné, van de 
verdachten. 

Art. 16. Ten einde aan de verdachten een 
rechtvaardige berechting te verzekeren, zal 
de volgende procedure worden gevolgd: 

a. De telastelegging zal volledige gege
vens tievatten, die in bijzonderheden de be
schuldigingen tegen de verdachten zullen 
aangeven. Een afschrift van de telasteleg
ging en van alle stukken, die met de telaste-
legging worden ingediend, zullen, vertaald in 
een taal, welke hii verstaat, een behoorlijken 
tijd vóór de terechtzitting aan den verdachte 
worden verstrekt. 

b. Gedurende een voorloopig verhoor van 
een verdachte of in een terechtzitting zal 
deze het recht hebben, alle gewenschte ver
klaringen te geven met betrekking tot de te
gen hem ingebrachte beschuldigingen. 

c. Een voorloopig verhoor van een ver
dachte en de terechtzitting zullen in een taal, 
die de verdachte verstaat, worden gevoerd of 
daarin worden vertaald. 
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d. Een verdachte zal het recht hebben 
voor de Rechtbank zijn eigen verdediging te 
voeren of den bijstand te hebben van raads
lieden. 

e. Een verdachte zal het recht hebben, 
hetzij zelf hetzij door tusschenkomst van zijn 
raadslieden, bij het proces bewijs aan t e 
brengen tot steun van zijn verdediging, en 
iederen getuige, die door het Openbaar Mi
nisterie is opgeroepen, aan een kruisverhoor 
te onderwerpen. 

V. Bevoegdheden van_ de Rechtbank 
en het voeren van het proces. • 

De Rechtbank zal de bevoegdheid hebben : 
a. getuigen op te roepen voor de terecht

zitting en hun aanwezigheid alsmede getui
genverklaringen te verlangen en vragen tot 
hen te richten, 

b. iederen verdachte te ondervragen, 
c. het overleggen van stukken en ander 

bewijsmateriaal te verlangen, 
d. getuigen den eed te doen afleggen, 
e. ambtenaren aan te stellen voor de uit

voering van een of andere opdracht, die door 
de Rechtbank is omschreven, met inbegrip 
van de bevoegdheid om bij rogatoire com
missie bewijs te verkrijgen. 

Art. I8. De Rechtbank zal: , 
a. de terechtzitting strikt beperken tot 

een snel verhoor omtrent de punten, die 
door de beschuldigingen zijn opgeworpen, 

b. strenge maatregelen nemen om iedere 
actie te voorkomen, die onredelijk uitstel zou 
veroorzaken, en niet ter zake dienende pun
ten en verklaringen van welken aard ook 
buiten de orde stellen, 

c. snel recht doen met betrekking tot 
iedere weerspannigheid, waarbij een passen
de straf kan worden opgelegd met inbegrip 
van het uitsluiten van een verdachte of zijn 
raadslieden van eenige of alle verdere zit
tingen, maar zonder dat inbreuk wordt ge
maakt op het beslissen omtrent de beschul
diginlsfn· 

Art. Ig. De Rechtbank zal niet gebonden 
zijn aan technische regelen inzake bewijs. Zij 
zal in de grootst mogelijke mate een snelle 
en niet-technische procedure aanvaarden en 
toepassen en zal ieder bewijs toelaten, waar
van zij oordeelt, dat het bewijswaarde heeft. 

Art. 20. De Rechtbank kan inlichtingen 
vragen omtrent den aard van ieder bewijs, 
voordat dit wordt aangeboden, zoodat zij 
kan baslissen omtrent de vraag of het ter 
zake dienende is. , 

Art. 2 I. De Rechtbank zal geen bewijs 
vragen van feiten, die algemeen bekend zijn, 
maar zal daarvan van rechtswege kennis ne
men. Zij zal eveneens van rechtswege kennis 
nemen van officieele regeeringsstukken en 
rapporten van de Vereenigde Naties, met in
begrip van de akten' en stukken van de co
mité's, die in de verschillende Geallieerde 
landen zijn ingesteld voor het onderzoek van 
oorlogsmisdrij3en, evenals de processen-ver
baal en uitspraken van militaire of andere 
Rechtbanken van een van de Vereenigde 
Naties. 
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Art. 22. De permanente zetel van de 
Rechtbank zal zijn te Berlijn. De eerste bij
eenkomsten van de leden van de Rechtbank 
en van de Hoofdaanklagers zullen gehouden 
worden te Berlijn op een plaats, die door den 
Raad van Toezicht voor Duitschland zai 
worden aangewezen. Het eerste proces zal 
gehouden worden te Neurenberg en alle vol
gende procc;ssen zullen worden gehouden in 
zoodanige plaatsen als de Rechtbank zal be
slissen. 

Art. 23. Een of meér van de H ofdaan
klagers kunnen deelnemen aan de vervol
ging in iedere terechtzitting. De functie van 
een Hoofdaanklager kan door hem persoon
lijk worden vervuld, of door een persoon of 
personen, die daartoe door hem gemachtigd 
zijn. 

De functie van raadsman voor een ver
dachte kan op verzoek van den verdachte 
worden vervuld door een raadsman, die be
roepshalve bevoegd is voor den rechter van 
zijn eigen land te pleiten, of door eenig ander 
persoon, die daartoe door de Rechtbank in 
het bijzonder kan worden gemachtigd. 

Art. 24. De procedure tijdens de terecht
zitting zal zijn als volgt : 

a. De telastelegging zal ter terechtzitting 
worden voorgelezen. 

b. De Rechtbank zal iederen verdachte 
vragen, of hij zich "schuldig" of "niet schul-
dig" acht. · 

c. Het Openbaar Ministerie zal een in
leidende verklaring afleggen. 

d. De Rechtbank zal aan het Openbaar 
Ministerie en aan de verdediging vragen, 
welk bewijs zij eventueel aan de Rechtbank 
wenschen aan te bieden, en de Rechtbank zal 
beslissen omtrent de toelaatbaarheid van 
zoodanig bewijs. 

e. De getuigen, die qoor het Openbar 
Ministerie zijn opgeroepen, zullen worden 
verhoord en daarna de getuigen van de ver
dediging. Vervolgens zal hetzij door het 
Openbaar Ministerie, hetzij door de verdedi
ging zoodanig tegenbewijs worden aange
bracht als de Rechtbank toelaatbaar acht. 

f. De Rechtbank kan te allen tijde aan 
iederen getuige en aan iederen verdachte 
iedere vraag stellen. 

g. Het Openbaar Ministerie en de ver- ' 
<lediging zullen iederen getuige en iederen 
verdachte, die getuigenverklaringen aflegt, 
ondervragen, en hem aan een kruisverhoor 
kunnen onderwerpen. 

h. De verdediging zal ter terechtzitting 
het woord voeren. 

i. Het Openbaar Ministerie zal ter t e
rechtzitting het woord voeren. 

j. Iedere verdachte kan een verklaring 
afleggen tegenover de Rechtbank. 

k. De Rechtbank zal een oordeel uitspre
ken en een vonnis vellen. 

Art. 2 5. Alle officieele stui.lcen zullen 
worden overgelegd en de geheele procesvoe
ring zal worden gehouden in het Engelsch, 
Fransch en Russisch, alsmede in de taal van 
de verdachte. Het proces,verbaal zal in de 
taal van het land, waar de Rechtbank zitting 
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heeft, worden vertaald voor zoover als de 
Rechtbank dit in het belang van het recht 
en de openbare meening wenschelijk acht. 

VI. Oordeel en vonnis. 

Art. 26. Het oordeel van de Rechtbank 
betreffende de llchuld of de onschuld van een 
verdachte zal de redenen aangeven, waarop 
het is gegrohêi; het zal definitief zijn en niet 
vatbaar voor herziening. 

Art. 27. De Rechtbank zal het recht heb
ben een verdachte, wanneer deze schuldig 
wordt bevonden, de doodstraf of een zoo
danige andere straf op te Teggen als zij zal 
beslissen, dat rechtvaardig is. 

Art. 28. Boven iedere straf, die door de 
Rechtbank wordt opgelegd, zal de Recht! 
bank het recht hebben aan den schuldig be
vonden persoon, gestolen goederen te ont
nemen, en te bevelen;, dat deze goederen 
worden afgelevrd aan den Raad van Toe
zicht voor Duitschland. 

Art. 29. lngeval van schuld zullen de 
vonnissen worden ten uitvoer gelegd over
eenkomstig de bevelen van den Raad van 
Toezicht voor Duitschland, die te allen tijde 
de vonnissen kan verzachten of anderszins 
wijzigen, maar die niet de gestrengheid daar_ 
van kan vermeerderen. Indien de Raad van 
Toezicht voor Duitschland, nadat een ver
dachte schuldig is bevonden en een vonnis 
over hem is uitgesproken, nieuw bewijs ont
dekt, waarop naar zijn oordeel een nieuwe 
beschuldiging tegen hem zou kunnen wor
den gegrond, zal de Raad dienovereen
komstig rapporteeren aan het Comité, dat 
ingesteld is krachtens art. I4 van dit Hand
vest, opdat dit Comité zoo zal optreden als 
het, in aanmerking genomen de belangen _ 
van het recht, gewenscht zal oordeelen. 

VII. Kosten. 

Art. 30. De Kosten van de Rechtbank en 
van de processen zullen door de Onderteeke
naars worden geboekt op rekening van de 
fondsen, bestemd voor het in stand houden 
van den Raad van Toezicht voor Duitsch
land. 

OVERZICHT VAN DE 
TOETREDINGEN. 

Australië 
België 
D enemarken 
Ethiopië 
Griekenland 
Haïti 
Honduras 
Luxemburg .,,, 
Noorwegen 

- Panama 
Polen 
Tsjechoslowakije 
Zuidslavië 

I3 October I945 
5 October I945 
10 Sept. 1945 
9 October 1945 
rn Sept. 1945 
3 Nov. 1945 

17 October 1945 
I Nov. 1945 

20 October 1945 
17 October 1945 
1 October 1945. 
12 Sept. 1945 
29 Sept. 1945 
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5 januari z946. BESLUIT, tot tijdelijke 
afwijking van het Broodbesluit (Staats
blad I925, No. 478). 

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

Sociale Zaken van 20 November 1945, No. 
1324D/doss. 38, Afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op artikel 15 der Warenwet (Staats-
blad 1935, No. 793); 

Gezien het advies der Commissie, bedoeld 
in artikel 17 der Warenwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
n December 1945, no. I9); · 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 December 1945, 
no. 1388D/doss. 38, Afdeeling Volksgezond-
heid; • 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. l. I. Zoolang oliën en vetten als 

distributiegoed in den zin van de Distributie
wet 1939 zijn aangewezen, kan, te rekenen 
van 8 Juni 1945, in afwijking van het be
paalde in artikel 5 van het Broodbesluit 
(Staatsblad 1925, No. 478), door Onzen Mi
nister van Sociale Zaken toestemming wor
den verleend tot het gebruik van emulsies 
van paraffine als plaatsmeerrniddel bij de 
bereiding van brood.-

2. Aan de toestemming kunhen voor
waarden worden verbonden, terwijl zij te al
len tijde kan worden ingetrokken. 

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

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

's-Gravenhage, den 5den Januari 1946. 

WILHELMINA. 
De Minister v. Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uigeg. 22 Januari z946). 

S.G8 

8 Januari z946. BESLUIT, houdende vast
stelling van een regeling betreffende de 
verbindende kracht van eenige bezet
tingsregelingen, liggende op het gebied 
van de geneeskundige inspectie van de 
Volksgezondheid. 

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

Sociale Zaken van 1 November 1945, no. 
980 P, afdeeling Volksgezondheid; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is na
dere regelen vast te stellen omtrent de ver
bindende kracht van een aantal maatregelen, 
gedurende de vijandeliike bezetting van het 
Rijk in Europa, uitgevaardigd, in de Neder
landsche Staatscourant openbaar gemaakt en 
liggende op het gebied van de geneeskundige 
inspectie van de Volksgezondheid; . 

Gelet op de artikelen 15 en 28 van het 
Besluit Bezettingsmaatregelen (Staatsblad 
no. E 93); 
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Den Raad van State gehoord, advies van 
n December 1q45, no. 20; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 December 1945, 
No. 2531 P, Afdeeling 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 27 April 1944, no. 14n H /doss. 36, af
deeling Volksgezondheid (Neder!. Staatscou
rant van 30 Mei 1944, no. 103) ; 

2 °. het besluit van den Secretaris- Gene
raal van het Departement van Sociale Zaken 
van 22 Januari 1q43 (Nederlandsche Staats
courant van I2 Maart 1943, no. 50) , betref
fende het toezicht op diensten voor de ter
handneming der jeugdtandverzorging; 

3°. het eerste uitvoeringsbesluit van den 
Secretaris-~eneraal van het Departement 
van Sociale Zaken van 22 Januari 1943 (Ne
derlandsche Staatscourant van 12 Maart 
1943, no. 50) op diens besluit betreffende het 
toezicht op diensten voor de terhandneming 
van jeugdtandverzorging. 

2. De voorloopige schorsing, als bedoeld 
in artikel 15, eerste lid, van het. Besluit Be
zettingsmaatregelen, geldt niet en wordt ge
acht nimmer te hebben gegolden ten aanzien 
van de werking der navolgende in de Neder
Jandsche Saatscourant openbaar gemaakte 
bezettingsregelingen : 

1 °. de beschikking van den Secretaris
Generaal waarnemend Hoofd van het Depar
tement van Sociale Zaken van 28 November 
1940 (Nederlandsche Staatscourant van 2 
December 1940, no. 235) ter uitvoering van 
de Inentingswet 1q19; 

2 °. het besluit van de Secretarissen-Ge
iieraal van de Departementen van Sociale 
Zaken en van Binnenlandsche Zaken van 
18/25 Januari 1941 (Nederlandsche Staats
courant van 5 Februari 1941, no. 25) tot ver
vanging van het bij het Koninklijk Besluit 
van 27 Juli 19_,i1, 'Staatsblad no. 349, vast
gestelde model van de kennisgevingen , be
doeld in artikel 2 van de besmettelijke Ziek
tenwet (Staatsblad 1928, no. 265), door het 
bij dit besluit behoorende model; 

3 ° . de beschikking van den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 23 Januari 1941 (Nederlandsche 
Staatscourant van 19 Februari 1941, no. 3,;) 
tot vaststelling van de voorwaarden voor het 
verkrijgen van subsidie vqor tuberculosebe
strijding; 

4 ° . het besluit van den Secretaris-Gene_ 
raai van het Departement van Sociale Zaken 
van 23 Januari 1q42 (Nederlandsche Staats
courant van 11 Februari 1942, no. 29) tot 
wijziging van het Koninklijk Besluit van 1 
October 1929 (Staatsblad no. 448) tot uit
voering vàn de Besmettelijke Ziektenwet 
(Staatsblad 1928. no. 265); 

5°. het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Zaken 
van 6 Mei 1942 (Nederlandsche Staatscou
rant van 6 Mei 1942, no. 87) betreffende de 
paramedische bedrijven, zooals dit besluit is 
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aangevuld bij besluit van 4 Januari 1944 
(Nederlandsche Staatscourant van 14 Febr. 
1944, no. 31); 

6°. het Eerste Uitvoeringsbesluit van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 31 Augustus 1942 
(Nederlandsche Staatscourant van 31 Augus
tus 1942, no. 168) tot uitvoering van het be
sluit betreffende de paramedische bedrijven ; 

7 °. de beschikking van . den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 14 September 1942, no. 2126 
H/doss. 50, afd. Volksgezondheid (Neder
Jandsche Staatscourant van 14 September 
1942, no. 178); 

8 °. de beschikking van den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 14 September 1942, No. 2128 
H/doss. 36, afd. Volksgezondheid (Neder
landscheStaatscourant van 23 Augustus 1943, 
no. 162); 

9°. het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Zaken 
van 17 April 1944 (Nederlandsche Staats
courant van 5 Juni 1944, no. 107) betreffen
de toestemming tot het instellen van groeps
gewijze röntgenologische onderzoeken der 
ademhalingsorganen; 

10°. het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Zaken 
van 7 Augustus 1q44 (Nederlandsche S taats
courant van 28 Augustus 1944, no. 167), tot 
afwijking van het bepaalde in artikel 20 van 
het Koninklijk besluit van 1 October 1929 
(Staatsblad no. 448) tot uitvoering van de 
Besmettelijke Ziektenwet (Staatsblad 1928, 
no. 265). 

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 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 8sten Januari 1946. 

• WILHELMINA. 
De Minister v. Sociale Zaken, W. DRËES. 

(Uitgeg. I9 Februari I946) . 

S. G 9 

8 Januari I946. BESLUIT, houdende rege_ 
len nopens het beheer van het Groot
boek 1946. 

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

Financiën d .d. 19 December 1945, Generale 
Thesaurie, Afd. Geldwezen, No. 178; 

Overwegende, dat het wenschelijk is rege
len te stellen nopens het beheer van het 
Grootboek 1946, als bedoeld in Ons besluit 
van 14 :tllovember 1945 (Staatsblad No. 
F 268); 

Gelet op artikel 3, derde lid van Ons even
gemeld besluit; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
2 7 December 1945, No. 20); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Financiën d.d. 2 Januari 1946, 
Generale Thesaurie, Afd. Geldwezen, No. 
142; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Onder het opperbevel van Onzen 

Minister van Financiën is de zorg voor het 
houden van het Groofüoek 1946 en voor de 
vervulling der daarbij te verrichten werk
zaamheden opgedragen aan den Directeur 
van de Grootboeken der Nationale Schuld, 
hieronder te noemen Directeur. 

2. De inschrijvingen worden geboekt op 
naam van de schuldeischers of, zoo de eige
naren van de inschrijving onbekend zijn, met 
zoodanige aanwijzing, dat daaruit blijkt aan 
welke eischen moet worden voldaan om als 
schuldeischer te worden erkend. 

3. De inschrijvingen bedragen honderd 
gulden of veelvouden daarvan. 

4. Hij, te wiens name in het Grootboek 
· 1946 een rekening is geopend, wordt aange
merkt als eigenaar der op die rekening ge
boekte inschrijving. De Directeur is evenwel 
bevoegd misstellingen op de door hem te be
palen wijze te doen herstellen. 

5. Alle personen, die bij den Directeur 
bekend zijn als vertegenwoordigers van de 
ingeschreven rechthebbenden, worden bij 
voortduring als zoodanig aangemerkt, totdat 
van het vervallen van de bevoegdheid, onder 
overlegging der noodige bewijsstukken, aan 
den Directeur kennis is gegeven. 

6. Beperkingen in de bevoegdheid van de 
ingeschreven rechthebbenden worden, met 
betrekking tot dat recht, eerst van kracht, 
nadat daarvan, onder overlegging der noo-

. dige bewijsstukken aan den Directeur ken
nis is gegeven. 

7. De erfgenamen van hem, te wiens name 
een recht staat ingeschreven, of zij, aan wie 
eenig in het Grootboek 1946 ingeschreven 
recht is gelegateerd, moeten van hun recht 
doen blijken door overlegging van de be
scheiden, die door den Directeur worden ge
vorderd. 

8. Geen inschrijvingen, overschrijvingen 
of afschrijvingen zullen worden tot st;and ge
bracht, gedurende de aan den vervaldag der 
rente voorafgaande kalendermaand. 

9. Het is aan den Directeur en aan de 
verdere ambtenaren en beambten van het 
Grootboek 1946 verboden om aan bijzondere 
personen, lichamen en instellingen inzage 
van het Grootboek te geven of eenige mede
deeling te doen van hetgeen hun uit hoofde 
van hun ambt b e k end is omtre nt andere in
schrijvingen dan waarop die personen, licha
men of instellingen recht hebben, t enzij daar
toe een bevelschrift van den president der 
Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam 
is verkregen. 

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

Onze Minister van Financiën is b elast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
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afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 8sten Januari 1946. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. II jan. 1946.) 

S. G 11 

I2 Januari 1946. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Broodbesluit (Staatsblad 1925, 
No. 478) . 

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

Sociale Zaken van 2 November 1945, No. 
1284 D/doss. 38, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren-
wet (Staatsblad 1935, No. 793); 

Gezien het advies der Commissie, bedoeld 
in artikel 17 der Warenwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 December 1945, No. 18); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 7 Januari 1946, 
No. 1405 D/doss. 38, afdeeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Art. 10 van het Broodbesluit 

(Staatsblad 1925 No. 478) wordt gelezen als 
volgt: 

Art. 10. Met uitzondering van krenten
brood, dat ten minste 20 pct. krenten, rozij
nen 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 
aanwezig zijn, liggen tusschen 30 en 36 gram
men, of tussch~n 60 en, 70 g, of tusschen 120 
en 140 g, of tusschen 240 en 265 g, of tus
schen 480 en 5;10 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 tus
schen 3600 en 3800 g, of tusschen 4800 en 
5000 g, of tusschen 7200 en 7500 g. 

2. In de als bijlage bij het Broodbesluit 
(Staatsblad 1925), No. 478) behoorende 
,,Methoden van onderzoek" wordt het be
paalde onder x gelezen als volgt : 

x. Droge stof. 
a. Voor de bepaling van de droge stof van 

brood met een gewicht aan droge stof in de 
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 veroakking aanwezige 
brood als samen ten minste 50 g wegen; de 
sneden worden in kuben van omstreeks 1 
cm3 gesneden (roggebrood in kleinere ku
ben) en deze in ruime platte schalen gewo
gen en bij een t emperatuur van omstreeks 
60° C. eenige - b.v. 5 tot 6 - uren voorge
droogd, waarna bij een temperatuur van 102 ° 
- 105° C. tot constant gewicht wordt ge
droogd. 

Als droge stof wordt aangemerkt de op de 

I 
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aangegeven wijze gevonden hoeveelheid dro
ge stof van één brood, herleid op het gemid
delde van de gewichten van ten minste s 
brooden van dezelfde soort en · d ezelfde ge
wichtsorde, 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 broo
den wordt een brood, waarvan het gewicht 
het dichtst bij hl!t gemiddelde gewicht der 5 
gewogen brooden ligt als monster voor on
derzoek 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 worden voet
stoot ten minste drie groepen uit den voor
raad 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 bepaald ter plaatse van monsterne
ming. 

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 brooden een ongeveer gelijke 
hoeveelheid 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 bedragen moet, worden in stukken 
van ongeveer 1 -g verdeeld, bijeengevoegd, 
gewogen en gedroogd, als onder a is aange
geven. 

Het gewicht van de droge stof van een 
groep brooden wordt berekend uit de op de 
aangegeven wijze bepaalde hoeveelheid dro
ge stof door herleiding op het gemiddelde ge
wicht der gewogen groepen. Als droge stof 
van een brood wordt aangemerkt het aldus 
berekende gewicht, gedeeld door het aantal 
brooden, welke de groep vormden. . 

c. voor de bepaling van de droge stof in 
de kruim wordt de korst met een scherp mes 
zuiver weggeschild en ongeveer 5q g van de 
kruim op de onder a aangegeven wijze ge
droogd. Deze 50 g moeten worden genomen 

· uit verschillende gedeelten van het geschilde 
brood, zoodanig, dat de samenstelling zoo 
goed mogelijk met die der kruim van het 
brood overeenkomt. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
plaatsing in het Staatsblad. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift aan den Raad van State zal wor
den gezonden. 

's-Gravenhage, den 12den Januari 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zak~, W. DREES. 

(Uitgeg. I Februari z946). 
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z4 Januari z946. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der ge
meente Noordwijk d.d. 7 December 
1945, strekkende tot het niet-verbindend 
verklaren van artikel 15 van het Besluit 
Tijdelijke Voorziening Gemeenteraden. 

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

Binnenlandsche Zaken van II Januari 1946, 
No. 52, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
Bureau Bestuurszaken tot schorsing van het 
besluit van den tijdelijken gemeenteraad van 
Noordwijk d.d. 7 December 1945, waarbij is 
besloten artikel 15 van het Besluit Tijdelijke 
Voorziening Gemeenteraden als niet-verbin_ 
dend te beschouwen en de regeling en het be
stuur van de h4ishoudii:ig der gemeente uit te 
oefenen volgens de regelen, in de gemeente
wet gesteld; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, han
gende het onderzoek naar de vraag, of dit 
besluit in strijd is met de wet of algemeen 
belang, het in werking treden daarvan te 

..Yoorkomen; 
Gelet op de artikel~n 185-187 der ge

meentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van den tijdelijken 

raad der gemeente Noordwijk te schorsen tot 
1 Augustus 1946. 

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

's-Gravenhage, den 14den Januari 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v . Binn.enl. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 28 Januari z946). 

S. G 13 

z5 januari z946. BESLUIT, houdende 
voorloopige maatregelen ter verbete
ring van de financieele positie van bur
gerlijk Rijkspersoneel en onderwijzend 
personeel. 

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

Binnenlandsche Zaken van 18 December 
1945, No. 6xo7/R, Afdeeling Ambtenaren
zaken:, daartoe gemachtigd door den Raad 
van Ministers; . 

Overwegende, dat het, in afwachting van 
een a_lgeheele herziening van de financieele 
positie van de burgerlijke Rijksambtenaren 
en het onderwijzend personeel, wenschelijk is, 
bij wijze van overbrugging eenige verder 
gaande verbeteringen dan die, vervat in Ons 
besluit van 18 April 1045 (Staatsblad No. F 
55), te treffen en voorts alle verbeterinç:en 
in een besluit samen te vatten; 

Gelet op artikel 65 van de Grondwet, ar
tikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet 
1929, artikel 16, tweede lid, van de Nijver
heidsonderwijswet, het Bezoldigingsbesluit 
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Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 en het Sa
larisbesluit N.O. 1935; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 December 1945, No. 1); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Januari 1946 No. 
6326/R afdeeling Ambtenarenzaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Dit besluit is van toepassing op: 
a . de personen in vasten of tijdelijken 

dienst, wier bezoldiging is bepaald volgens 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934 en de daarbij behoorende 
bijlagen, zooals dat besluit en die bijlagen 
laatstelijk vóór xo Mei 1940 door Ons zijn 
vastgesteld en nadien zijn gewijzi<>'d door be
zettingsregelingen in den zin van het Besluit 
bezettingsmaatregelen, voor zoover deze be
zettingsregelingen niet buiten werking zijn 
getreden of voorloopig zijn geschorst; 

b. de personen in vasten of tijdelijken 
dienst, wier bezoldiging is bepaald volgens 
het Salarisbesluit N.O. 1935 en de daarbij 
behoorende bijlagen A, B en C, zooals dat 
besluit en die bijlagen laatstelijk vóór 10 
Mei 1940 door Ons zijn vastgesteld en na
dien zijn -gewijzigd door bezettingsregelingen 
in den zin van het Besluit bezettingsmaat
regelen, voor zoover deze bezettingsregelin
gen niet buiten werking zijn getreden of 
voorloopig zijn geschorst; 

c. de personen, die op arbeidsovereen
komst in burgerlijken dienst van het Rijk 
werkzaam zijn, voor zoover hun loon is vast
gesteld overeenkomstig het bepaalde in arti
kel 12, eerste lid, onder b of c, van het Ar
beidsovereenkomstenbesluit. 

2. Dit besluit verstaàt onder: 
r. ,,belanghebbende", hem, op wien dit 

besluit van toepassing is; 
2. ,,bezoldiging", behoudens voor de toe

passing van artikel 13, het totaal der in
komsten, waarop een belanghebbefl.de naar 
de omschrijving van artikel 1, onder a, b of c, 
aanspraak heeft, zonder aftrek van het be
drag van: 

a. de pensioensbijdragen, bedoeld in ar
tikel 36, vierde lid, der Pensioertwet 1922 
(Staatsblad No. 240); 

b. de inhouding, bedoeld in artikel 14, 
de,rde lid, van het Arbeidsovereenkomstenbe
sluit, en in de beschikking van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Op
voeding, Wetenschap en Kultuurbescherming 
van 21 December 1943, No. 21007, afd. N.O.; 

c. de korting, bedoeld in Ons besluit van 
12 Juli 1934 (Staatsblad No. 363); 

3. ,,bruto-wedde": de wedde of het loon, 
vermeerderd met de vaste toelagen, met uit
zondering van de toelage, bedoeld in artikel 
3, eerste lid onder ten eerste, en de garantie_ 
toelage, bedoeld in artikel 5, zonder aftrek 
van het bedrag van de pensioensbijdragen, de 
inhouding en de korting, bedoeld in het vorig 
lid onder a, b of c, waarop een belangheb
bende, met inachtneming van de bepalingen 
omtrent den st1mdplaats- en ongehuwden

. aftrek en van de ambts-, huwelijks- en ga
rantietoelagen, aanspraak heeft. 

Voor de berekening van de grensbedragen, 
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genoemd in artikel 3, eerste lid onder ten 
derde, en artikel 5, tweede lid, worden onder 
,,bruto-wedde" begrepen de inkomsten, wel
ke een belanghebbende wegens toekenning 
van pensioen, nonactiviteit, wachtgeld of een 
andere periodieke uitkeering in verband met 
vr9egeren dienst bij het Rijk, bij een ander 
publiekrechtelijk lichaam of bij eén van 
Overheidswege gesubsidieerde inrichting van 
onderwijs uit eenige Overheidskas geniet. 

3. · 1. De bezoldiging wordt verhoogd: 
1 °. met een vaste toelage ten bedrage 

van vijftien ten honderd van de bruto-
wedde; 

2 °. bij wijze van tijdelijken maatregel, 
met een tijdelijke toelage ten bedrage van 
vijf ten honderd van de bruto-wedde; 

3 °. bij wijze van tijdelijken maatregel, 
met een tijdelijke toelage ten bedrage van 
vijf ten honderd van de bruto-wedde, indien 
en voor zoover de bruto-wedde, vermeerderd 
met deze toelage en de toelagen, bedoeld on
der ten eerste en ten tweede, 

a. voor gehuwden en ongehuwden-eenige 
kostwinners een bedrag van f 3000 per jaar 
off 250 per maand off 57,68 per week, en 

b. voor ongehuwden-niet eenige kostwin_ 
ners een bedrag van f 2200 per jaar of 
f 183,33 per maand of f 42,30 per week niet 
overschrijdt. 

2. Indien een belanghebbende meer dan 
één betrekking in dienst van de Overheid of 
van een van Overheidswege gesubsidieerde 
instelling van onderwijs bekleedt, wordt de 
toelage, bedoeld in het vorig lid, onder ten 
derde, slechts toegekend, indien en voor zoo
ver de gezamenlijke som van de bruto-wed
den en de toelagen, bedoeld in het vorig lid, 
minder bedraagt dan het voor hem geldenr 
grensbedrag. · 

4. I. Boven de bezoldiging, vermeerderd 
met de toelagen, bedoeld in artikel 3, ont
vangt een belanghebbende, die den leeftijd 
van 2 1 jaren heeft volbracht, gerekend van 
1 September 1945, bij wijze van tijdelijken 
maatregel, een tijdelijke overbruggingstoe
lage. 

2. De overbruggingstoelage bedraagt: 
a. voor gehuwden en ongehuwden-eenige 

kostwinners f 240 per jaar of f 20 per maand 
of f 480 per week, en 

b. voor ongehuwden-niet eenige kostwin
ners f 120 per jaar of f IO per maand of 
f 2,40 per week. 

5. I. Indien de bruto-wedde van een be_ 
langhebbende, vermeerderd met de toelagen, 
bedoeld in de artikelen 3 en 4, minder be
draagt dan het voor hem krachtens het vol
gend lid geldend garantiebedrag, ontvangt hij 
gerekend van 1 September 1945, een vaste 
garantietoelage, waarvan het bedrag gelijk is 
aan het verschil tusschen het voor hem gel
dend garantiebedrag en zijn bruto-wedde, 
vermeerderd met de toelagen, bedoeld in de 
artikelen 3 en 4. 

2. Het garantiebedrag, bedoeld in het 
vorig lid, bedraagt: 

a. voor hen, die op den datum van het in 
werking treden van dit besluit gehuwd zijn, 
voor ongehuwden-eenige kostwinners en 
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voor hen, die na vorenbedoelden datum, ten 
minste 23 jaren zijnde, in het huwelijk tre
den, naar gelang zij werkzaam of geplaatst 
zijn in gemeenten of onderdeelen van ge
meenten, welke ingevolge de bijlage E van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934 zijn gerangschikt in de 

eerste klasse: f 1800 per jaar, of f 150 per 
maand of f 34,56 per week, 

tweede klasse: ·f 1675 per jaar, off 139,58 
per maand of f 32,16 per week, 

overige klassen: f 1550 per jaar, off I29,I7 
per maand of f 29,76 per week en 

b. voor de niet onder a genoemde belang
hebbenden, die den leeftijd van 2I jaren 

• hebben bereikt, naar gelang zij werkzaam of 
geplaatst zijn in gemeenten of onderdeelen 
van gemeenten, welke zijn gerangschikt in de 

eerste klasse: f I400 per jaar, of f n6 ,67 
per maand off 26,88 per week, 

tweede klasse: f I325 per jaar, of f no,42 
per maand off 25 ,44 per week, 

overige klassen: f I250 per jaar, off Io4,I7 
per maand of f 24 per week. 

3. Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken is bevoegd te besluiten, dat aan door 
hem te bepalen groepen van ongehuwde be
langhebbenden de garantietoelage niet wordt 
verleend. 

4. Indien een belanghebbende meer dan 
een betrekking in dienst van de Overheid of 
van een van Rijkswege gesubsidieerde instel
ling van onderwijs bekleedt, wordt de ga
rantietoelage slechts toegekend, indien de 
gezamenlijke som van de bruto-wedden en de 
toelagen, bedoeld in de artikelen 3 en 4, min
der bedraagt dan het voor hem geldende ga
rantiebedrag. 

6. Een belanghebbende;. die een betrek
king bekleedt, welke als een nevenbetrek
king behoort te worden beschouwd, heeft uit 
dien hoofde geen aanspraak op de toelagen, 
bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, onder 
ten derde, 4 en 5, tenzij hij meer dan een ne
venbetrekking in dienst van de Overheid of 
van een van Rijkswege gesubsidieerde in
richting van onderwijs bekleedt en hij in de 
gezamenlijke vervulling daarvan bij voort
during een volledige dagtaak vindt. 

7. Een gehuwde vrouwelijke belangheb
bende, wier echtgenoot een hoofdbetrekking 
of meer dan een nevenbetrekking in dienst 
van de Overheid of van een van Rijkswege 
gesubsidieerde inrichting van onderwijs be
kleedt, in de gezamenlijke vervulling waar
van hij bij voortduring een volledige dagtaak 
vindt, heeft geen aanspraak op de toelagen, 
bedoeld in de artikelen 3, eerste lid onder ten 
derde, 4 en 5. 

8. I. Voor de toepassing van artikel 6, 
eerste lid, van het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren I934 worden de in 
de ártikelen 3, 4 en s bedoelde toelagen ge
acht deel uit te maken van de aanvangs
wedde of de vaste wedde. 

2. In afwijking van het te dezen bepaalde 
in artikel 6, eerste lid, van het in het vorig 
lid genoemd besluit, wordt voor het genot 
van kost en inwoning oo de bezoldiging, voor 
zooveel noodig verminderd met den stand-
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plaatsaftrek, een korting toegepast van ve,er
tig ten honderd met een maximum van f I560 
per jaar, wanneer de aanvangswedde of de 
vaste wedde f 3060 of meer, bedraagt. 

3. De bedragen, vermeld in artikel 6, eer
ste lid, van het Salarisbesluit N.O. 1935, wor
den, bij wijze van tijdelijken maatregel, ver
hoogd tot respectievelijk f 20, f IS, f I3,50 en 
f II. 

4. Voor de toepassing van artikel 23 van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement en 
het tweede en derde lid van artikel I8 van 
het Rechtspositiebesluit N.O. I935 worden 
de toelagen, bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5 
in totaal slechts voor vijf ten honderd in aan
merking genomen. 

.9, De in de artikelen 3, 4 en s bedoelde 
toelagen worden voor de toepassing van ar
tikel 5 van de RijkswachtgeldregeJing 
(Staatsblad I922, No. 47g, sedert gewijzigd), 
artikel 3 van de Nonactiviteitsregeling 
Burgerlijk R ijkspersoneel (Nederlandsche 
Staatscourant van 20 November I940, No. 
227), artikel SI, twaalfde lid, van de Lager
Ol}derwij swet I920 en artikel 65, derde lid, 
van het Rechtspositiebeslilit N .O. I935, ge
acht wijziging te brengen in de laatstelijk ge
noten wedde. 

10. Het minimum van de kindertoelage, 
bedoeld in de artikelen 2I, eerste lid, onder 
a, en 24, zevende lid, van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren I934 en 
artikel 7, eerste lid, onder a, van het Salaris
besluit N.O. I935, wordt wederom gesteld op 
f 60 per jaar, of f 5 per maand of f I,IS per 
week, per kind, doch, bij wijze van tijdelij
ken maatregel, bepaald op f ISO per jaar of 
f I2,50 per maand of f 2,90 per week, per 

'kind. 
Overgangsbepaling. 

1 t. Een belanghebbende, die zich vóór 1 
Mei I945 in dienst bevond, en uit dien hoof
de aanvankelijk een minimum-kindertoelage 
genoot ten bedrage van f 200 per jaar of 
f 16,65 per maand of f 3,85 per week, per 
kind, ontvangt met ingang van I Januari 
I946, bij wijze van tijdelijken maatregel, op_ 
nieuw die kindertoelage De verleening is be
perkt tot de kinderen, waarvoor de belang
hebbende vóór I Mei I945 die kindertoe
lage genoot, voo,zoover en voorzoolang na I 
Januari 1946 aan de voorwaarder:\, gesteld in 
de artikelen 2:z: en 24, zevende lid, van het 
Bezoldigingsbesluit Butgerlijke Rijksambte-

. naren I934 en artikel 7 van het Salarisbesluit 
N .O. 1935, met betrekking tot die kinderen 
wordt voldaan. 

Slotbepalingen. 

12. De bezettingsregelingen in den zin 
van het Besluit bezettingsmaatregelen, waar
bij een tijdelijke toelage van zes ten honderd 
ert een vaste toelage van tien ten honderd 
werden toegekend en de verlaging van vijf 
ten honderd, vastgesteld bij Onze besluiten 
van 4 December I935 (Staatsblad no. 690) 
en van 28 December I935 (Staatsblad no. 
8I2) , werd ingetrokken, zijn niet van toe
passing op de belanghebbenden. 
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13, x. Behoudens ten aanzien van de be
zoldiging van den Raad van State, van de 
Algemeene R ekenkamer, van de rechterlijke 
macht en van het personeel, vallend onder 
het Politiebesluit 1945, zijn Onze Minister 
Hoofd van het daarbij betrokken departe~ 
ment van algemeen bestuur, en Onze Minis
ter van Binnenl:3ndsche Zaken bevoegd, bij 
gemeenschappehJk besluit, met inachtne
ming van de in dit besluit vervatte normen 
v~?rschriften te gev:en tot verbetering, bi] 
WtJze van o~~rbru~g,ng, van de bezoldiging 
van burgerl1Jk R1Jkspersoneel, ten aanzien 
yan hetwelk dit besluit niet van toepassing 
1s. 

2. Aan burgerlijk Rijkspersoneel als be
doeld in het vorig lid, hetwelk een 'hoogere 
bezoldiging geniet dan de voor soortgelijke 
functi~: met inachtneming van dit besluit, 
van R1Jkswege vastgestelde of, zoo deze 
norm ontbreekt, van de naar het oordeel van 
Onzen M inister, Hoofd van het betrokken 
departement van algemeen bestuur en On
zen Minister van Binnenlandsche Z;ken voor 
soortgelijke functies algemeen geldende 
~orm, kan de in het eerste lid bedoelde ver
betering slechts worden toegekend, voor zoo
ver door de toekenning daarvan de genoemde 
normen niet worden overschreden. 

14. 1. Dit besluit, t en aanzien waarvan 
~e bevoegdheid, bedoeld in artikel 9, tweede 
hd, van het Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg, niet kan worden uitgeoefend 
treedt in werking met ingang van den twee~ 
d~n dag, volgeede op dien van de dagteeke
nmg van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

2. Met ingang van het in het vorig lid 
genoemde tijdstip vervallen: 

a . de bezettingsregelingen, krachtens 
welke aan mannçlijk' personeel, hetwelk voor 
de eerste maal in het huwelijk treedt, op den 
dag van de voltrekking van het huwelijk een 
uitkeering ineens wordt verstrekt ten be
drage van f 360, met dien verstande, dat aan 
het betrokken mannelijk personeel, wier 
voorgenomen huwelijk op het oogenblik van 
het inwerkingtreden van dit besluit is afge
kondigd, op den dag van de voltrekking van 
het afgekondigde huwelijk de uitkeering in
eens alsnog zal worden verleend; 

b. Ons besluit van 18 April 1945 (Staats
blad No. F 55), houdende voorloopige maat
regelen met betrekking tot de salarispositie 
van burgerlijke Rijksambtenaren. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaast en waarvan afschrift zal worden ge• 
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 15den Januari 1946. 
WILHELMINA. -

De Min. voor Algem. OorloRvoering van het 
Koninkrijk, W. SCHERMERHORN. 

De Min. v. Binnen/. Zaken, BEEL. 

De Min. v. Buiten]. Z. a.i., J. H. v. R OYEN I 

De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

De Min. v. o., K. en W., VAN DER LEEUW. 
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D e Minister van Financiën, P . L IEFTINCK. 

D e Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 

De Min. van Marine, DE Boov. 
De Min. van Op. W . en W., J. A. RINGERS . 

De Min. van Verk. en E., TH. VAN SCHAIK. 

De Min. v. Handel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. van Scheepvaart a.i., D E Boov. 
De Min. v. V. , L. en V ., S . L . MANSHOLT. 

De Min. van Soc,iale Zaken, W. DREES. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 

De Min. zonder Portel., J. H. VAN ROYEN. 

(Uitgeg. 16 Januari 1946). 

S. G 14 

zs Janua._ri 1946. BESLUIT, houdende op
heffing van het Departement voor Bij
zondere Economische Zaken. 

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

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, van Financiën, van Binnenlandsche Za_ 
ken, van Buitenlandsche Zaken, van Justitie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen' 
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 Voed
selvoorziening, van Sociale Zaken, van Over
zeesche Gebiedsdeelen en van Onzen Minis
ter zonder Portefeuille, van 12 December 
1?45, Generale Thesaurie, Afdeeling Juri
dische Zaken en Bewindvoering, no. 166; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Departement voor Bijzondere Economische 
Zaken en de daaraan verbonden diensten en 
instellingen op te heffen en daarmede sa
menhangende voorzieningen te treffen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 December 1945, no. 13); 

Gezien het nader rapport van Onzen .Mi
nister van Financiën van 4 Januari 1946, 
Generale Thesaurie, Afdeeling Juridische 
Zaken en Bewindvoering, no. 184; 

Hebben goedgevonden en verstaan : . 
te rekenen van 7 Mei 1945 af te bepalen 

als volgt: 
Art. 1. Het Departement voor Bijzondere 

Economische Zaken en de daaraan verbon
den diensten en instellingen worden opgehe
ven. 

De afwikkeling van het Departement voor 
B i,izondere Economische Zaken en de daar
aan verbonden diensten e n instellingen en 
van den Verzekeringsraad geschiedt door een 
doo Onzen Minister van Financiën aan te 
wijzen gemachtigde (liquidateur) . 

Onze Minister van Financiën is bevoegd 
den liquidateur te voorzien van de in ver
band met de afwikkeling noodige volmach
ten. 

2, Voorzoover het ontslag niet wordt ver
leend ingevolge het Zuiveringsbesluit 1945, 
zijn alle pe~onen, in dienst of werkzaam bij 
het Departèlnent voor Bijzondere Economi-
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sche Zaken en de da~aan verbonden diens
ten of instellingen, met ingang van 7 Mei 
1945 ontslagen. 

Het verleenen van ontslag aan alle andere 
personen, die door of vanwege den Secreta
ris-Generaal voor Bijzondere Economische 
Zaken in eenige functie zijn aangesteld, ge
schiedt door het betrokken Hoofd van het 
Departement van Algemeen Bestuur, be
doeld in artikel 3, dan wel, met diens mach
tiging, door den liquidateur. 

3. Waar in de door of vanwege Ons ge
handhaafde maatregelen, door of vanwege 
den bezetter gedurende de bezetting in Ne
derland ingevoerd, 

a. wordt gesproken van, of 
b. een taak, bevoegdheid of verplichting 

is opgedragen aan, of 
c . aan derden een verplichting is opge

legd tegenover 
den Secretaris-Generaal voor Bijzondere 

Economische Zaken, wor-dt verwezen naar, 
onderscheidenlijk gaan de onder b bedoelde 
taak, bevoegdheid of verplichting over op en 
wordt de onder c bedoelde v erplichting ge
acht te zijn opgelegd tegenover het Hoofd 
van het Departement van Algemeen Be
stuur, hetwelk op ro Mei 1940 met het des
betreffende onderwerp was belast, d an wel 
op grond van een daarna door Ons uitgevaar
digd besluit daarmede is belast. 

Indien het een aangelegenheid ,betreft, 
welke op 10 Mei 1940 tot de zorg van geen 
enkel Departement van Algemeen Bestuur 
behoorde en geen enkel Departement van 
Algemeen Bestuur door een door Ons daarna 
uitgevaardigd besluit daarmede is of wordt 
belast wordt verwezen naar, onderscheiden
lijk d; taak, bevoegdheid of verplichting uit_ 
gevoerd door-, en de verplichting geacht te 
zijn opgelegd tegenover Onzen Minister van 
Financiën. 

4. Bij de uitvoering of ontbinding van 
overeenkomsten, waarin de Secretaris-Gene
raal vóor Bijzondere Economische Zaken als 
vertegenwoordiger van het Rijk is opgetre
den, zal het Rijk worden vertegenwoordigd 
door Onzen Minister van Financiën, dan wel 
met diens machtiging, door den liquidateur. 

5. Wanneer in bepalingen van acten van 
oprichting van vennootschappen, van statu
ten of reglementen van vereenigingen of on
derlinge verzekering~maatscha_ppijen. of van 
stichtingsbrieven aan het R,Jk eenige be
voegdheid is toegekend of eenige medewer
king van het Rijk als vereischte is gesteld, 
en daarbij de Secr.-Generaal voor Bijzon
dere Economische Zaken als vertegenwoor
diger van het Rijk is aangewezen, zal bij de 
toepassing van die bepalingen het Rijk wor
den vertegenwoordigd door het betrokken 
Hoofd van het Departement van Algemeen 
Bestuur, bedoeld in artikel 3. 

6. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien zijner afkondiging. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn ieder 
voorzooveel hem betreft, belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
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zal worden geplaast en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 15den Januari 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. voor Al.gem. Oorlogvoering van het 

Koninkrijk, W. SCHERMERHORN. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Binnen/. Zaken, BEE1'. 

De Min. v. Buiten!. Z. a.i., J. H . v. ROYEN. 

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, DE BooY. 

De Min. van Op. W. en W ., J. A : RINGERS. 

De Min. van Verk. en E., TH. VAN S CHAIK. 

De Min. v. Handel en Nijverheid, H. Vos. 
De Min. van Scheepv. a.i. , DE BooY. 

De Min. v. V., L. en V. , S. L. MANSHOLT. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 

De Min. zonder Portel., J. H. VAN RoYEN. 

.(Uitgeg. 28 Januari I946). 

S. G 15 

u Januari z946. BESLUIT tot aanwijzing 
van de directie van de Marine, waarin 
de eenige binnen het Rijk in Europa ge
vestigde Krijgsraad voor de zeemacht 
zal worden gehouden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 123 van de Regtspleging 

bij de Zeemagt; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Justitie en van Marine van 4 Januari 1946, 
6e Afdeeling Kabinet Bureau A, Nr. 1850 G 
en van 9 Januari 1946, nr. AzD 16/1/4/46, 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Er zal binnen het Rijk in 

Europa voor de zeemacht slechts één Krijgs
raad zijn. 

2. Als de directie der Marine, waarin die 
Krijgsraad wordt gehouden, wordt aangew~
zen het Commandement der Zeemacht m 
Nederland. 

2. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien zijner 
afkondiging. 

2. Op dat tijästip vervalt Ons besluit van 
2 October 1913 (Staatsblad No. 376). 

O'nze Ministers van Justitie en van Marine 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, bela~t 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk m 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 12den Januari 1946. 
WILHELMINA. , 

De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

De Min. van Marine, DE BooY. 

(Uitgeg. 25 Januari I946). 
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u januari z946. BESLUIT tot aanwijzing 
van het rechtsgebied van den Krijgsraad 
bij de zeemacht binnen het Rijk in 
Europa, zoomede tot aanwijzing van den 
Krijgsraad bij de zeemacht, bedoeld in 
artikel 92 van de I1woeringswet militair 
straf- en tuchtrecht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op het tweede lid van artikel 142 

van de Regtspleging bij de Zeemagt en op 
artikel 92 van de Invoeringswet militair 
straf- en tuchtrecht ' (Staatsblad 1921 no. 
841); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Justitie en van Marine van 4 Januari 1946, 
6e Afdeeling Kabinet Bureau A, Nr. 1850 G 
en vjln 9 Januari 1946 nr. AzD 16/i/4/46, 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Als réchtsgebied van den 'krijgs

raad, welke wordt gehouden in het Comman
dement der Zeemacht in Nederland, wordt 
aangewezen het Rijk in Europa. 

2. Van de strafbare feiten,-tot de bèrech
ting waarvan geen krijgsraad bevoegd is voL 
gens paragraaf 4 van titel VIII van de In
voeringswet militair straf- en tuchtrecht, 
neemt de in a rtikel 1 van dit besluit bedoel
de krijgsraad kennis. 

3. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien zijner 
afkondiging. 

2. Op dat tijdstip vervalt Ons besluit van 
18 Augustûs 1922 (Staatsblad No 502). 

Onze Ministers van Justitie en van Ma
rine zijn, iedin- voor zooveel hem betreft, be
last met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 12den Januari 1946. 

WILHELMINA., 
De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

De Min. van Marine, DE BOOY. 

(Uitgeg. 25 Januari z946). 

S. G 19 

22 Januari z946. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van het Koninklijk be
sluit van 18 November 1932, Staatsblad 
No. 540~ betreffende enkele voorzienin
gen omtrent de rechtspositie van de bur
meesters. 

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

Binnenlandsche Zaken van 4 Januari 1946, 
No. U. 87, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
Bureau Wetgeving; 

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de 
Ambtenarenwet 1929, artikel -3, tweede lid, 
van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment en de Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Januari 1946, No. 8); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van 18 Januari 1946, No. U. n94, Af
deeling Binnenlandsch Bestuur, Bureau Wet_ 
geving: 

L. & S. 1946 

1946 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De derde zin van artikel 9 van 

Ons besluit van 18 November 1932, Staats
blad No. 540, toegevoegd bij Ons besluit van 
10 October 1945, Staatsblad No. F 224, wordt 
gelezen als volgt: 

Wij behouden Ons voor, aan den al dan 
niet op J;:igen verzoek ont~lagen, of niet-her
benoemden burgemeester ten laste van het 
Rijk, voor een daarbij te bepalen tijdvak een 
periodieke uitkeering te verzekeren, welke 
naar Ons oordeel in verband met•den duur 
van de ambtsvervulling en de laatstelijk ge
noten bezoldiging redelijk is te achten. 

2. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 1 September 
1945. 

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

's-Gravenhage, den 22sten Januari 1946. 

WILHELMINA. 
"'be Min. v. Binnen/. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. z Februari z946). 

S. G 21 

25 Januari z946. BESLUIT, houdende tij
delijke buitenwerkingstelling van eenige 
bepalingen van het Eerste en Tweede 
Uitvoeringsbesluit van het Ziekenfond
senbesluit alsmede wijziging van termij
nen in het Tweede en Derde Uitvoe
ringsbesluit van het Ziekenfondsenbe
sluit. 

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

Sociale Zaken van 23 October 1945, No. 105 
K/doss. 1, Afdeeling Volksgezondheid; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, dat 
eenige bepalingen van het Eerste Uitvoe
ringsbesluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement :van Sociale Zaken inge
volge het Ziekenfondsenbesluit (Verordenin
genblad voor het bezette Nederlandsche ge
bied, 1941, No. 175) en van het Tweed.,e. Uit
voeringsbesluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken in
gevolge het Ziekenfondsenbesluit (Verorde
ningenblad voor het bezette Nederlandsche 
gebied, 1941, No. 201) tijdelijk buiten wer
king worden gesteld, alsmede dat de in eeni
ge bepalingen van het Tweede Uitvoerings
besluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken ingevolge 
het Ziekenfondsenbesluit en van het Derde 
Uitvoeringsbesluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Zaken 
ingevolge het Ziekenfondsenbesluit (Veror
deningenblad voor het bezette Nederland
schè gebied, 1941, No. 217) voorkomende 
termijn wordt gewijzigd; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
r 5 November I945, No. 2); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi-

2 

,. 
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nister van Sociale Zaken van 18 Januari 
1946, No. 155 K/doss. 1, Afdeeling Volksge-
zondheid; · 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Artikel 21, lid 2, van het Tweede 

Uitvoeringsbesluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Zaken 
ingevolge het Ziekenfondsenbesluit (Veror
deningenblad voor het bezette Nederlandsche 
gebied, 1941, No. 201) wordt tijdelijk buiten 
werking gesteld. 

2. Artikel 13 van het Eerste Uitvoerings
besluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken ingevolge 
het Ziekenfondsenbesluit (Verordeningen
blad voor het bezette Nederlandsche gebied, 
1941, No. 175) en de artikelen 1, lid 2, 5, lid 3, 
6, lid 5, 7, lid 3, 17, lid 2, 19, lid 4 en de ver
wijzing naar artikel 1, lid 2 in artikel 36, lid 1 

van het Tweede Uitvoeringsbesluit van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken ingevolge het Ziekenfond
senbesgluit (Verordeningenblad voor het be
zette Nederlandsche gebied, 1941, No. 201) 
worden tijdelijk buiten ·werking gesteld. 

3. 1. In artikel 36, lid 2, van het Tweede 
Uitvoeringsbesluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Zaken 
ingevolge het Ziekenfondsenbesluit, zooals 
laatstelijk gewijzigd bij Besluit van den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken van 21 Juli 1944 (Verordenin
genblad voor het bezette Nederlandsche ge
bied, 1944, No. 47); worden de woorden "30 
Juni 1945" vervangen door de woorden "30 
Juni 1946". 

2. In artikel 13 van het Derde Uitvoe
ringsbesluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken inge
volge het Ziekenfondsenbesluit (Verordenin
genblad voor het bezette Nederlandsche ge
bied, 1941, No. 217), zooals laatstelijk ge
wijzigd bij Besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Za
ken van 21 Juli 1944 (Verordeningenblad 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 1944, 
No. 47), wordeq de woorden "1 Juli 1945" 
telkens vervangen door de woorden "1 Juli 
1946". 

4. 1. Artikel 1 van dit besluit wordt ge
acht in werking te zijn getreden op 1 No
vember 1941. 

2. Artikel 2 van dit besluit wordt geacht 
in werking te zijn getreden op 1 Januari 
1942. . 

3. Artikel 3 van dit besluit wordt geacht 
in werking te zijn getreden op 30 Juni 1945. 

Onze Minister van Sociale Zaken is be
last 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. 

's-Gravenhage, den 25sten Januari :r946. 

WILHELMINA. 
De Min. van SCJ5:iale Zaken, W . DREES. 

(Uitgeg. 12 Februar/ 1946). 

S. G 22 

26 januari 1946 . BESLULT tot aanvulling 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934 (Staatsblad 1933, 
nr. 783), sindsdien gewijzigd. 

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

v·an den Raad van Ministers, tevens belast 
met de algemeene oorlogvoering van het Ko
ninkrijk, van 1 October 1945, nr. 1944 Kabi-

0 

net M. R.; 
Overwegende, dat het wenschelijk is het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksa1I1.bte
naren 1934 opnieuw aan te vullen; 

Gelet op artikel 65 der Grondwet en op 
artikel 125, eerste lid der Ambtenarenwet 
1929; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 November 1945, nr. 7); 

Gezren het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 19 Januari 1946, nr. 
6006 Kabinet M. R.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in vorengenoemd Bezoldigingsbesluit de 

navolgende aanvulling aan te brengen, zulks 
gerekend van 1 Juli 19<1~; 

In bijlage A II wordt opgenomen: 
f 8800 vast. 

])epartementen ,·an Alg·emeen Bestuur. 
Directeur der Rijksbegrooting bij het D e

partement van Financiën. 
Onze Ministers, hoofden van departemen

ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoe
ring 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 Januari 1946. 

WILHELMINA. 
De Voorzitter van den Raad van Ministers, 

tevens belast met de alg.oorlogvoering v.h. 
Koninkrijk, W . SCHERMERHORN. 

(Uitgeg. 15 Februari 1946). 

S. G 23 

28 Januari 1946. BESLUIT, houdende aan
wijzing van formaties als bedoeld in ar-· 
tikel 39, eerste lid, sub 3 °. der Wet op 
de Krijgstucht. 

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

Oorlog van 18 Januari 1946, Mil. Kab. Bur. 
4, Nr. 419; . 

Gelet op artikel 39 der Wet on de Krijgs
tucht; 

Overwegende· ds1t het wenschelijk is een 
regeling te treffen ten aanziefi van de straf
bevoegdheid over de militairen, respectieve
lijk staande onder de bevelen van elk der 
hierna te noemen autoriteiten der Konink
lijke Landmacht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen: 
1. de militairen, staande onder de beve

len van het Hoofd Bureau Recruteering Ne-
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derlandsche Troepen in Engeland (E.M.) 
zijn een formatie als bedoeld in artikel 39, 
eerste lid, sub 3°. der Wet op de Krijgstucht; 

2 . • de militairen, staande onder de beve
len van het Hoofd van het Centraal Vrijwil
ligersbureau zijn een formatie als bedoeld in 
artikel 39, eerste lid, sub 3°. der Wet op de 
Krijgstucht; 

3. de militairen, staande or.der de beve
len van den Commandant van het Centraal 
Vrijwilligerskamp zijn een formatie als be
doeld in artikel 39, eerste lid, sub 3 °. der 
Wet op de Krijgstucht. 

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

's-Gravenhage, den 28sten Januari 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 

(Uitgeg. 19 Februari 1946). 

s. G- 24 

30 Januaá 1946. BESLUIT, houdende be
paling van het tijdstip inwerkingtreding 
der artikelen 2, 3, 4 en 6 van de Wet 
geneeskundige voorziening 1939. 

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

Sociale Zaken van 22 October 1945, No. 1404 
H/Doss. 46, afd. Volksgezondheid; 

Gelet op artikel 10, tweede lid, van de 
Wet geneeskundige voorziening 1939; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 November 1945, No. 13); 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van 22 Januari 1946, No. 
1514 H/Doss. 46, afd. Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
De artikelen 2, 3, 4 en 6 van de Wet ge

neeskundige voorziening 19~9 treden in wer
king voor den tijd van ten hoogste twee 
jaren. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad en in de Nederlandsche Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden .ian den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 3osten Januari 1946. 

WILHELMINA. -
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. z6 Februari ,946). 

S.G 25 

31 Januari 1946. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
en aanvulling van het Bezoldigingsbe
sluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 
(Staatsblad 1933 nr. 783), sindsdien ge
wijzigd. 

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

van den Raad van Ministers, tevens belast_ 
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met de algeineene oorlogvoering van het Ko_ 
ninkrijk van 29 September 1945, nr. 1943 
Kabinet M. R.; 

Overwegende, dat het wenschelijk ishetBe
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1934 opnieuw te wijzigen en aan te vul
len; 

Gelet op artikel 65 der Grondwet en op 
artikel 125, eerste lid, der Ambtenarenwet 
1929; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 7 November 1945, nr. 6); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
ni~ter voornoemd van 25 Januari 1946, nr. 
6030 Kabinet M. R.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in vorengenoemd Bezoldigingsbesluit de 

navolgende aanvullingen aan te brengen, 
zulks gerekend van 1 Januari 1944; 

In bijlage A I: 
In plaats van "SCHAAL 142a" wordt ge

lezen: SCHAAL 142b. 
Na schaal 142 en hetgeen daaronder is ver

meld, wordt opgenomen : 
SCHAAL 142a. 

f q40-f 3420, 24 jaar. 
10 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 

Hooge Colleges ,·an Staat. 
Algemeene Rekenkamer. 

Controleur. *) 
terwijl aan den voet van de betreffende 

bladzijde een noot wordt opgenomen, lui
dende: 

*) Het maximum wordt uitsluitend ge
noten door hen, die met gunstig gevolg het 
volledige Staatsexamen hebben afgelegd in 
de theorie en de practijk der Overheidsfinan
ciën; voor de overige controleurs wordt het 
maximum beperkt tot f 3060. 

Na schaal 191 en hetgeen daaronder is ver
meld, wordt opgenomen: 

SCHAAL 191a. 
f 2700-f 4500, 10 jaar 

10 jaarlijksche verhoogingen van 180. 
Hooge Colleges van Staat. 

Algemeene Rekenkamer. 
Adjunct-inspecteur. 
Na schaal 2 1 4 en hetgeen daaronder is 

vermeld, wordt opgenomen: 
SCHAAL 214a. 

f 3420-f 5400, II jaar. 
xx jaarlijksche verhoo_gingen van 180. 

Hooge Colleg·ès rnn Staat. 
Algemeene Rekenkamer. 

Inspecteur. 
In schaal 243, aftleeling Hoog·e Colleges 

van Staat, onderdeel Algemee·ne Rekenka
mer, wordt vóór de bestaande inschrijving 
opgenomen: Hoofdinspecteur. 

Onze Ministers, hoofden van departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
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worden ge~laatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 31sten Januari 1946. 

WILHELMINA. 
De Voorzitter van den Raad van Ministers, 

tevens belast met de alg. oorlogvoering v.h. 
Koninkrijk, W. SCHERMERHORN. 

(Uitgeg. 15 r'ebruari 1946). 

S. G 26 

28 Januari 1946. BESCHIKKING van den 
Minister van Financiën, houdende vast
stelling van de 7de Aanvullingsbeschik
king Deblokk~ring 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 
(Staatsblad no. F. 133); 

Heeft goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I. 1. Overboeking van gedeelten 
van geblokkeerde tegoeden naar een elders 
gevoerde, of te openen geblokkeerde reke
ning ten name van den zelfden rekeninghou
der, zonder toestemming van De Nederland
sche Bank is verboden. 

2. Rekeninghouders, te wier name na 6 
Januari 1946 overboekingen zijn verricht, als 
bedoeld in het eerste lid zonder dat toestem.
ming door De Nederlandsche Bank werd 
verleend, zijn verplicht het overgeboekte be
drag op de oorspronkelijke rekening te doen 
terugboeken binnen 5 dagen na het in wer
king treden van deze beschikking. 

3. Degenen, die na 6 Januari 1946 een 
overboekingsopdracht, als bedoeld in het 
eerste lid hebben uitgevoerd zonder dat toe
stemming door De Nederlandsche Bank werd 
verleend, zijn verplicht daarvan binnen 5 
dagen na het in werking treden van deze be
schikking schriftelijk opgave te doen aan De 
Nederlandsche Bank te Amsterdam onder 
vermelding van naam en adres van den op
drachtgever, het bedrag, hetwelk werd over
geboekt en naam en adres van dengene, bij 
wien de rekening gehoude n wordt, waarop 
het desbetreffende bedrag werd overgeboekt. 

4. Overboekingen in strijd met het be
paalde in het eerste lid, verricht na het in 
werking treden van deze beschikking, zijn 
van rechtswege nietig. 

5. Handelingen, in strijd met het bepaaL 
de in het eerste lid, alsmede het niet na
komen van een verplichting als bedoeld in 
het tweede of derde lid worden beschouwd 
als misdrijven. 

Art. II. A. Aan artikel 18 van de Be
schikking Deblokkeering 1945, (Staatsblad 
no. F 332) wordt toegevoegd: 

10. Handelingen in strijd met een voor
waarde als bedoeld in lid 3 van dit artikel 
worden beschouwd als misdrijven. 

B. Het tweede lid van artikel 18a van de 
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Beschikking Deblokkeering 1945, (Staats
blad no. F 332) wordt gewijzigd vastgesteld 
als volgt: 

2. Het bepaalde in artikel 18, tweede tot 
en met tiende lid, vindt overeenkomstige 
toepassing. 

Art. 111. Deze beschikking, die kan wor
dén aangehaald als Zevende Aanvullingsbe
schikking Deblokkeering 1945 zal in het 
Staatsblad worden geplaatst, en treedt in 
werking met ingang van den dag na dien van 
hare afkondiging. 

's0 Gravenhage, den 28sten Januari 1946. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 5 Februari 1946). 

S. G 27 

8 Februari 1946. BESCHIKKING van den 
Minister van Financiën, houdende ver
bod van handel in spaarcertificaten an
ders dan in regelma'tig beursverkeer. 

De Minister van Financiën; 
Overwegende, dat het noodzakelijk is te 

bepalen, dat de ten laste van het Rijk uitge
geven Spaarcertificaten uitsluitend ter beur
ze mogen worden verhandeld; 

Gelet op het Machtigingsbesluit Geldzui
vering (Staatsblad No. F 133); 

Heeft goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. 1. Koop en verkoop van Spaar
certificaten, uitgegeven op den voet van de 
wet van 4 April 1870 (Staatsblad No. 62) 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 De
cember 193;1 (Staatsblad No. 705), anders 
dan in regelmatig beursverkeer door tus
schenkomst van een lid van de Vereeniging 
voor den Effectenhandel (Bedrijfsgroep Ef
fectenhandel), is verboden. 

2. Overeenkomsten, in strijd met het in 
het eerste lid bepaalde aangegaan, zijn van 
rechtswege nietig. 

2. Handelingen in strijd met het bepaalde 
in het eerste lid van artikel 1, worden be
schouwd als misdrijven. 

3. Deze beschikking, welke in het Staats
blad zal worden geplaatst, treedt in werking 
met ingang van den dag, volgende op dien 
harer afkondiging. 

's-Gravenhage, den 8sten Februari 1946. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 8 Februari 1946). 

S. G 29 

9 Februari 1946. BESLUIT tot vaststelling 
van een eereteeken, genaamd de Erken
telijkheidsmedaille. 

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

van Algemeene Oorlogsvoering van het Ko
ninkrijk, van Buitenlandsche Zaken, van 
Oorlog, van Marine, van Overzeesche Ge
biedsdeelen, van BiflI\_enlandsche Zaken, van 
Financiën, van Handel en Nijverheid, van 
Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening, 
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van Scheepvaart a.i. en van Sociale Zaken, 
d.d. 22 Januari 1946, Directie van het Pro
tocol No. 5056; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, ee n 
eereteeken in te stellen , om als blijk van er
kentelijkheid toe te kennen aan hen , die zich 
voor de Nederlandsche zaak verdienstelijk 
hebben gemaakt, onder meer door het ver
leenen van hulp in eenigerlei vorm aan Ne
derlanders, Nederlandsche onderdanen en 
Nederlandsche instellingen, die zich geduren
de de jaren 1940--194.5 op het door den vij
and bezette grondgebied van het Koninkrijk 
der Nederlanden bevonden; 

Overwegende wijders, dat met de instelling 
van dit eereteeken, hetwelk geen ridderorde 
is, wordt beoogd, de mogelijkheid te schep
pen om ook aan personen, die geen ridder
orde mogen aannemen en die zich op boven
genoemde wijze verdienstelijk hebben ge
maakt; · een zoodanig blij k van erkentelijk
heid te geven ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 29sten Januari 1946, No. 8); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister zonder Portefeuille, mede namens 
Onze voornoemde Ministers, d .d. 5 Februari 
1946, Directie van het Protocol, No. 8368; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Er wordt ingesteld een eereteeken , 

genaamd de Erkentelijkheidsmedaille. 
2. De Erkentelijkheidsmedaille kan wor

den toegekend, behoudens de bepalingen van 
Artikel 3, aan Nederlanders, Nederlandsche 
onderdanen en vreemdelingen, die zich voor 
de Nederlandsche zaak verdienstelijk hebJ;,en 
gemaakt, hetzij door het verleenen van hulp 
in eenigerlei vorm of wel aan Nederlande'rs , 
Nederlandsche onderdanen en Nederlandsche 
instellingen, die zich gedurende de jaren 

· 1940-1945 op het door den vijand bezette 
grondgebied van het Koninkrijk der Neder
landen bevonden, of wel aan Nederlanders 
en Nederlandsche onderdanen, die genoemd 
grondgebied in die jaren hebben v.rrlaten, 
hetzij door leniging van den nood van even
genoemde personen na de bevrijding van dit 
grondgebied. 

3. Het in Artikel 2 bepaalde is, behou
dens bijzondere gevallen, niet van toepas
sing: 

a. ten aanzien van Nederlanders of Ne
derlandsche onderdanen, die zich gedurende 
de jaren 1940-1945 op het door den vijand 
bezette grondgebied van het Rijk in Europa 
bevonden; 

·b. t en aanzien van vreemdelingen, die on
derdanen zijn van de Staten, waarmede het 
Koninkrijk of zij n bondgenooten gedurende 
de jaren 1940-1945 in oorlog zijn geweest. 

4. Aan Onzen Minister van Buitenland
sche Zaken wordt machtiging verleend de 
Erkentelijkheidsmedaille toe te kennen, 
mede op voorstel van de Hoofden van De
partementen van Algemeen Bestuur, wien 
zulks aangaat, aan de in Artikel 2 genoemde . 
personen. 

5. De door 's Rijks Munt te vervaardigen 
Erkentelijkheidsmedaille, welke in zilver of 
in brons kan worden verleend, is cirkelvor-
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mig, gedekt met eene Koninklijke Kroon, 
van hetzelfde metaal als de medaille, met 
een middellijn van 29 millimeter en een ver
heven gladden rand, 'en vertoont aan de eene 
zijde, op glimmenden grond, eene afbeelding 
van Androcles, die een Leeuw verlost van 
een doorn uit zijn poot, omgeven met het 
randschrift: ,,Sibi Benefacit Qui Benefacit 
Amico"; aan de tegenzijde, eveneens op 
glimmenden grond, den gekroonden Neder
landschç:n Leeuw van het Rijkswapen met 
het randschrift: ,,Populus Batavus Grato 
Animo". Zij wordt gedragen aan een oranje 
zijden lint ter breedte van 27 millimeter, met 
in het midden een.s millimeter breede witte 

•baan. 
6. De Erkentelijkheidsmedaille kan niet 

verbeurd verklaard en teruggevorderd wor
den dan tengevolge van eene onherroepelijke 
veroordeeling tot gevangenisstraf van drie 
jaren of tot zwaardere straf. 

7. De kosten van de Erkentelijkheidsme_ 
daille worden gebracht ten laste van het 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting, hetwelk het 
Departement, waarvan het voorstel tot toe-
kenning der Erkentelijkheidsmedaille uit
gaat, betreft. 

8. Het beheer van alles, wat het eeretee
ken betreft, wdrdt opgedragen aan den Kan_ 
selier der Nederlandsche Orden. 

9. Onze Minister van Buitenlandsche Za
ken is belast met de uitvoering van dit Be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en mede verbindend zal zijn voor 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao, 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State, aan den Kanselier 
der Nederlandsche Orden en aan de Alge-
meene Rekenkamer. \ 

's-Gravenhage, den 9den Februari l:r946. 

WILHELMINA. 
De Min. voor Algem. Oorlogsvoering van het 

Koninkrijk, W. SCHERMERHORN. 
De Min .' v . Buitenl. Z. a.i., J. H . v. ROVEN. 
De Min. van Oorlog, J . MEYNEN. 
De Min. van Marine, DE Boov. 
De Min. v . Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 
De Min. v . Binnenl. Zaken, BEEL. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 
De M in. van H. en N., H. Vos. 
De Min. van Landbouw, Visscherij en Voed

selvoorziening, s. L. MANSHOLT. 
De Min. van Scheepv. a.i., DE Boov. 
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 27 Februari 1946.) 

S. G 31 

14 Februari 1946. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der ge
meente Purmerend dd. 16 Januari 1946 
in zake het houden van een interpellatie 
over een onderwerp, rakende de toepas
sing van de Woningwet en van de Bouw_ 
verordening dier gemeente. 

Geschorst tot 1 September ~946. 
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S.G 32 Federal Reserve Bank of New York te New 
York ten bedrage van$ 285,ro; 

15 Februari 1946. BESLUIT tot vaststel- b. alle rechten en aanspraken op een 
ling van den datum van inwe.rkingtre-

gouddeposi to ter grootte van 177.482,102.047 
ding van het Koninklijk Besluit van 119 kilogram fijn bij de Federal Reserve Bank 
November 1945 (Staatsblad No. F 280). voornoemd; 

Wij WILHELMINA, enz.; ,2. aan "De Nederlandsche Bank N.V." te 
Op de voordracht van Onzen Minister van Amsterdam uit 's Rijks Schatkist te betalen 

Justitie van den 13 Februari 1946, 6e Afdee- een bedrag van f 259,674,001.50 als tegen-
ling, No. 1111; waarde van dat gedeelte van de voormalige. 

Gelet oo het bepaalde in artikel VIII van krachtens artikel 1 van Ons Besluit van 18 
Ons Besluit van 19 November 1945 (Staats- Mei 1944 voornoemd in eigendom op den 
blad No. F 280), houdende wijziging van het Staat der Nederlanden overgegane goudde-
Besluit politieke delinquenten 1945 (Staats- posito's van "De Nederlandsche Bank N.V.", 
blad 1945, No. F 244); hetwelk overeenkomstig het bepaalde in ar-

Hebben goedgevonden en verstaan: tikel 2 van dat Besluit ten behoeve en in het 
Eenig artikel. - belang van den Staat der Nederlanden is 

Ons Besluit van 19 November 1945 aangewend. 
(Staatsblad No. F 280), houdende wijziging 2. Dit Besluit treedt in werking met in-
van het Besluit politieke delinquenten 1945, gang van den dag volgende op dien zijner 
treedt in werkipg met ingang van 1 Maart afkondiging in het Staatsblad. • 
1946. 3. Onze Minister van Financiën is belast 

Onze Minister van Justitie is belast met met de uitvoering van dit Besluit. 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 's-Gravenhage, den 16den Februari 1946. 
Staatsblad zal worden geplaatst. WILHELMINA. 

. 's-Gravenhage, dim 15den Februari 1946. De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

WILHELMINA. De Min. v. Buiten/. Z., E. N. VAN KLEFFENS. 
De Min. vatn Justitie, K0LFSCH0TEN, De Min. van justitie, K0LFSCH0TEN, 

(Uip,eg. 19 Februari 1946). De Min. van H . en N., H. Vos. 

S. G 33 . 
16 Februari 1946. BESLUIT, houdende na

dere voorzieningen nopens de deposito's 
in de Vereenigde Staten van Amerika 
van "De Nederlandsche Bank N.V." 

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

Financiën, van Buitenlandsche Zaken; van 
Justitie, van Handel en Nijverheid, en van 
Overzeesche Gebiedsdeelen van 31 Januari 
1946, no. n1, Generale Thesaurie, afdeeling 
Geldwezen; · 

Gelet op Ons Besluit van 18 Mei 1944, 
houdende bijzondere voorzieningen nopens 
de deposito's in Amerika van "De· Neder
landsche Bank N.V." (Staatsblad no. E 31); 

- Overwegende, dat hoewel de in artikel 3 
van Ons voornoemd Besluit van 18 Mei 1944 
genoemde buitengewone omstandigheden nog 
niet hebben opgehouden te bestaan, het 
niettemin noodzakelijk is voorzieningen te 
treffen voor de restitutie aan "De Nep.er
landsche Bank N.V." van de in dat Besluit 
bedoelde rekening-courant-saldi en goudde0 

posito's bij de Federal Reserve Bank of New 
York te New York, toebehoorend aan den 
Staat der Nederlanden, en voor de vergoe
ding vàn c;!e waarde dier rekening-courant
saldi en gouddeposito's, voor zoover deze ten 
behoeve en in het belang van den Staat der 
Nederlanden zijn gerealiseerd; 

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

gemachtigd: 
1. in eigendom over te dragen aan "De 

Nederlandsche Bank N.V." te Amsterdam: 
a . een tegoed in rekening-courant bij de 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., L0GEMANN. 1 

(Uitgeg. 26 Februari 1946.) 

S. G 34 

21 Februari 1946. BESLUIT, houdende aan
wijzing van den Chef van den Generalen 
Staf, den Territoriaal Bevelhebber in 
Nederland, den Commandant der Divi
sie A, de legerkorpscommandanten en de 
divisiecommandanten als commandee
rend generaal 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 Onze Ministers van 

Oorlog en van Justitie van 12 Februari 1946, 
Afdeeling B.I., l;lureau 2, Nr. n9; 

Overwegende, dat wijziging in de hoogere 
legerleiding aanwijzing van commandeerende 
generaals in den zin van artikel 243 van de 
Regtspleging bij de Landmagt en in den zin 
van het Organisatiebesluit Rechtspleging te 
velde 1944 nodzakelijk maakt en dat in ver
band daarmede Ons besluit van 9 September 
1944 (Staatsblad No. E 74) behoort te wor
den ingetrokken; 

Hebben ·goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Als commandeerende generaals in 

den zin van artikel 243 van de Regtspleging 
bij de Landmagt en in den zin van het Or
ganisatiebesluit RechJ:spleging te velde 1944 
worden aangewezen: 

a. de Chef van den Generalen Staf; 
b. de Commandant der Divisie A; 
c . de Territoriaal Bevel,hebber in Neder

land; 
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d. de Jegerkorpscommandanten; 
e. de divisiecommandanten. 
2. De krijgsraad te velde, benoemd door 

den Chef van den Staf van het Militair Ge
zag, wordt geacht tevens benoemd te zijn 
door den Territoriaal Bevelhebber in Neder
land. 

3. De militairen van de Koninklijke Land
macht en overige onder de rechtsmacht van 
den militairen rechter ressorteerende perso
nen, die' behooren bij onderdeelen, welke niet 
staan onder eenigen anderen com.mandeeren
deQ generaal in den zin van artikel 243 der 
Regtspleging bij de Landmagt en in den zin 
van het Organisatiebesluit Rechtspleging te 
velde 1944, worden, voor wat de militaire 
Justitie betreft, geacht onder de bevelen van 
den Chef van den Generalen Staf te zijn 
gesteld 

4. 1. Ons besluit van 9 September 1944 
(Staatsblad No. E 74) treedt buiten werking. 

2. De ingevolge dat besluit door den Be
velhebber der Nederlandsche Strijdkrachten 
ben,oemde krijgsraad wordt geacht benoemd 
te zijn door de in artikel 1 onder a en b van 
dit besluit aangewezen commandeerende ge
neraals. 

5. 1. Dit besluit wordt geacht in wer
king te zijn getreden op 19 November 1945. 

2. Over feiten, vóór dien datum gepleegd, 
waarvan de door den Bevelhebber der Ne
derlandsche Strijdkrachten benoemde krijgs_ 
raad te velde bevoegd was kennis te nemen, 
wordt geoordeeld door den krijgsraad te vel
de, benoemd door den Commandant der Di
visie A of door den zoodanigen krijgsraad, be
noemd door den Chef van deh Generalen 
Staf, al naar het onderdeel, waartoe de ver
dachte behoort, sedert evengenoemden da
tum onder de bevelen van den Commandant 
der Divisie A dan wel van den Chef van den 
Generalen Staf is gesteld. 

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

's-Gravenhage, den 21sten Februari 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Oorlo~, ]. MEYNEN. 
De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. 27 Februari 1946). 

r-.. G 41 

1 Maart 1946. WET tot aanvulliR,g en wij
ziging van de kieswet, de provinciale 
wet en de gemeentewet, alsmede bijzon
dere voorzieningen met het oqg op de in 
1946 te houden verkiezingen. 

Zie Bijl. Hand. II 4sf 46, 125; 
Hand. Il 45/46, blz. 491-905; 
Bijl. Hand. I 45/46, 125; 
Hand. I 45/46, blz. 32-38. 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, 

saluut! doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is: 

• 1946 . 
a. mede tot verdere vereenvoudiging van , 

de gemeentelijke administratie, eenige aan
vullingen en wijzigingen aan te brengen in de 
kieswet, de provinciale wet en de gemeente
wet; 

b. met het oog op de in 1946 te houden 
verkiezingen eenige bijzondere voorzienin
gen te treffen; 

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: 

AFDEELING I. • A. 
De kieswet wordt als volgt aangevuld en 

gewijzigd: • 
Art. L. In het eerste lid van artikel 1 

wordt voor "vijf en twintig jaren" gelezen: 
,,drie en twintig jaren". · 

2. Na artikel 1 wordt een artikel toege
voegd, luidende : 

Art. ra. Zij, die in het 'bevolkingsregister 
eener gemeente opgenomen zijn, worden voor 
de toepassing van deze wet, behoudens be
wijs van het tegendeel, geacht werkelijke 
woonplaats te hebben in die gemeente." 

3. Artikel 2 vervalt. 
4. In artikel 4 wordt voor "185" gelezen: 

193. 
5. Het tweede lid van artikel 4a wordt 

gelezen: 
"Mede is, met inachtneming van het in 

deze wet bepaalde, bevoegd bij volmacht te 
stemmen de echtgenoote van hem, die - af
gezien van den eisch van kiesgerechtigdheid 
- voldoet aan de in het vorige lid gestelde 
voorwaarden, voor zoover zij met dezen, in 
verband met zijn beroep of werkzaamheden, 
afwezig pleegt te zijn." 

6. Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt: 
a. Na het eerste lid wordt een lid inge

voegd, luidende: 
"De kiezerslijst kan bestaan uit een vast 

register, een losbladig register, een kaart
register of uit de in het bevolkingsregister 
met betrekking tot de kiesbevoegdheid ge
stelde aanteekeningen en voorkomende ge
gevens.,, 

b. In het volgende lid van artikel 7 wordt 
.,1sten Januari" vervangen door "31sten De
cember van het voorgaande jaar", en vervalt 
de daarop volgende zinsnede. 

7. Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt: 
a. In het eerste lid vervallen de woorden 

,.het volgnummer, voorts", zoomede de woor_ 
den "en tot welke verkiezing zij bevoegd 
zijn". Voor "de dagteekening" wordt gele
zen : .,en het jaar". 

b. Tusschen het eerste en het. tweede lid 
wordt een lid toegevoegd, luidende: 

"Indien de kiezerslijst bestaat uit de in het 
bevolkingsregister met betrekking tot de 
kiesbevoegdheid gestelde aanteekeningen en 
voorkomende gegevens, is het gestelde in den 
tweeden zin van het eerste lid niet van toe-
passing." • 

c. Het laatste lid wordt vervangen door 
de volgende leden: · 

.,De lijst wordt doorloopend, stemdistricts_ 
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gewijze of stemdistricts-straatsgewijze inge
richt. Wordt de lijst stemdistrictsgewijze of 
stemdistricts-straatsgewijze ingericht, dan 
wordt de in het eerste lid genoemde alphabe
tische volgorde in acht genomen met betrek
king tot ieder stemdistrict of iedere .straat aL 
zonderlijk. . 

De vorm e n de inriching der kiezerslijst 
worden voor zoovee l noodig nader vastge
steld bij algemeenen maatregel van bestuur". 

8. Artikel 9 wordt gelezen : 
,,On.ze Minister van Justitie draagt zorg, 

dat van iedere onherroepelijke rechterlijke 
uitspraak, verval van het recht tot strafvor
dering, als bedoeld in artikel 3, laatste lid, 
onherroepelijke uitspraak van een Tribunaàl 
of j)eslissing tot voorwaardelijke buiten ver
volging stelling ingevolge het Besluit Poli
tieke Delinquenten 1945 (Stbl. no. F 244), 
uitsluiting van de uitoefening van het k ies
recht medebrengende, aan den burgemeester 
van de gemeente, waar de betrokkene in het 
bevolkingsregister' is opgenomen, zoo spoedig 
mogelijk mededeeling wordt gedaan, met ver_ 
melding van naam, voorletters of voorna
men, zoomede van de woonplaats en de dag
teekening van geboorte en van den duur der 
uitsluiting." 

9. Het t weede lid van artikel 31 wordt 
gelezen: 

"Voor de verkiezing van de leden der 
Tweede Kamer, van de leden der Provinciale 
Staten en van de leden van· den· raad kunnen 
burgemeester en wethouders de gemeente 
verdeelen in stemdistricten. Verdeelen bur
gemeester en ·wethouders de gemeente niet 
in stemdistriéten, dan vormt de geheele ge
meente een stemdistrict." 

10. Artikel 33 wordt gewijzigd als volgt: 
a. In het vij fde lid wordt op twee plaat

sen voor "door den gemeenteraad" gelezen: 
,,door burgemeester en wethouders". 

b. Het zevende lid wordt gelezen : 
"De benoemingen , krachtens dit artikel te 

doen, geschieden voor een kalenderjaar." 
c. In het achtste lid wordt voor " door den 

gemeenteraad" gelezen : .,door burgemeester 
en wethouders". 

11. Het tweede lid van artikel 42 wordt 
gelezen: 

"Dag en uur van de zitting worden . ten 
minste twee dagen te voren ter openbare 
kennis gebracht en aan de Gedeputeerde 
Staten medegedeeld." 

12. Aan artikel 45 wordt na het eerste lid 
een lid toegevoegd, luidende : 

"Indien geen beroep is ingesteld, doen de 
Gedeputeerde Staten hiervan na het verstrij_ 
ken van den in het eerste lid genoemden ter
mijn onverwijld mededeeling aan den voor
zitter van het hoofdstembureau." 

13. Het eerste lid van artikel 48 wordt 
gelezen: 

"Nadat van de Gedeputeerde Staten de 
mededeeling is ontvangen, dat geen beroep 
is ingesteld, of in geval van beroep, nadat 
hun besluit aan het hoofdstembureau is me
degedeeld, deelt dit bureau onverwijld aan 
het centraal stembureau mede, welke geldige 
lijsten zijn ingeleverd." ' 
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14. Artikel 49a wordt gelezen: 
"Wanneer het betreft de verkiezing van 

de leden van den raad van eene gemeente, 
die niet in kieskringen is verdeeld, brengt 
het hoofdstembureau, zoodra de in artikel 
45 bedoelde mededeeling, dat geen beroep is 
ingesteld, is ontvangen, of in geval van be
roçp, zoodra het besluit van Gedeputeerde 
Staten overeenkomstig het bepaalde in ar
tikel 47, tweede lid, aan het hoofdstem
bureau is medegedeeld, dit ' ter openbare 
kennis." 

15. Artikel 53 wordt gewijzigd als volgt: 
In den tweeden zin van het eerste lid wor_ 

den de woorden " de kiezerslijst" vervangen 
door: .,het bij de stemming te bezigen uit, 
treksel uit de kiezerslijst". 

16. In artikel 55 wordt voor "vijf en twin
tig jaren" gelezen: ,,drie en twintig jaren". 

17. Het tweede lid van artikel 56a wordt 
gelezen: 

"Hij geeft daarbij op naam en voorletters 
of voornamen en dagteekening van geboorte 
van hemzelf en van den door hem aangewe
zen gemachtigde." 

18. In het eerste lid van artikel 56d wor
den de woorden "voornamen, dagteekening 
en plaats" vervangen door : ,,voorletters of 
voornamen en dagteekening''. 

19. In het eerste lid van artikel 56e wor
den de woorden "voornamen, dagteekening 
en plaats" vervangen door : ,,voorletters of 
voornamen en dagteekening". , 

20. In het eerste lid van artikel 56g wor
den de woorden "en de" ingevoegd de woor
den: ,,voorletters of". 

21. In het tweede lid van artikel 57b w,or_ 
den de woorden "voornamen, de dagteeke
ning en plaats" vervangen door: ,,voorletters 
of voornamen en jaar". 

22. In het eerste lid van artikel 57c wor
den de woorden ,, , onmiddellijk na het ver
strijken van den termij:::i in artikel 57b, eerste 
lid, genoemd," vervangen door: ,,onver_ 
wijld". 

23. Artikel 59 wordt gewijzigd als 'v .:-lgt : 
a. Het eerste lid wordt gelezen: 
,,Burgemeester en wethouders der gemeen-

te, waarin de stembureaux zitting houden, 
benoemen, behoudens het bepaalde in artikel 
60, eerste lid, telkens voor den tijd van een 
jaar de leden en de plaatsvervangende le
den." 

b. Het tweede lid vervalt. 
24, Artikel 60 wordt gewijzigd als volgt : 
a. Het tweede lid wordt gelezen: 
"Hij kan zich laten vervangen door een 

lid van den gemeenteraad, daartoe door bur
gemeester en wethouders aan te wijzen." 

b. De eerste zin van het derde lid wordt 
gelezen: 

:,De voorzitters van alle andere stembu
reaux worden door burgemeester en wethou
ders zooveel mogelijk uit de leden van den 
gemeenteraad benoemd." 

25. Het eerste lid van artikel 63 wordt 
gelezen: 

"Burgemeester en wethouders wijzen voor 
elk stemdistrict' een geschikt stemlokaal 
aan." 
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26. In het eerste lid van artj,lcel 64 wor
den na het woord "vermeldende" ingevoegd 
de woorden: ,,in doorloopende nummering" . 

27. In het eerste lid van artikel 74 wor
den na het woord "o'p" ingevoegd de woor
den: ,,het uittreksel uit". 

28. Het eerste lid van artikel 86 wordt 
gelezen: • 

"De leden van het stembureau openen de 
stembiljetten . ,en kunnen deze lijstgewijze 
bijeenv oegen. Zii kunnen zich bij deze werk
zaamheden doen bijstaan door plaatsvervan. 
gende leden of door ambtenaren der gemeen
te, daartoe door burgemeester en wethouders 
aan te wijzen. De voorzitter doet mededee
ling van het nummer van de lijst, waarop, en 
van den naam van den candidaat, op wien 
eene stem is uitgebracht." 

29. Het vierde lid van artikel 87 wordt 
gelezen: 

"Het stembureau beslist over de waarde 
van het stembiljet terstond nadat de voor
zitter daarvan inzage heeft genomen." 

30. Artikel go wordt gelezen: 
"Het proces-verbaal der stemming wordt 

door de leden van het stembureau geteekend. 
Het wordt met de verzegelde pakken, in de 
artikelen 84 en 89 bedoeld, door een door 
den voorzitter aan te wijzen lid van het 
stembureau naar den burgemeester of een 
door dezen aan te wijzen gemeente-ambte
naar overgebracht. Het proces-verbaal wordt 
door den burgemeester of een door hem aan 
te wijzen gemeente-ambtenaar onverwijld 
naar den voorzitter van het hoofdstembureau 
overgebracht. De burgemeester zorgt, dat d e
verzegelde pakken op uitnoodiging van den 
voorzitter van het hoofdstembureau onmid
dellijk naar dezen worden overgebracht en 
dat de niet naar den. voorzitter overgebrachte 
pak ken worden vernietigd, nadat het cen
traal stembureau den uitslag der verkiezing 
heeft vastgesteld en over de toelating de~ 
benoemden is beslist. Van de vernietiging 
wordt proces-verbaal opgemaakt." 

31. Artikel 95 wordt gelezen: 
,,Het proces-verbaal der zitting van het • 

hoofdstembureau, in artikel 92 bedoeld, en de 
overeenkomstig artikel go naar den voorzit
ter overgebrachte processen-verbaal en ver
zegelde pakken blijven berusten onder den 
voorzitter. 

Hij doet terstond het proces-verbaal der 
zitting van het hoofdstembureau ter secre
tarie van de gemeente, waar !:iet hoofdstem
bureau is gevestigd, voor een ieder ter in
zage nederleggen. 

Hij doet afschrift van het proces-verbaal 
der zitting van het hoofdstembureau, als
mede de processen-verbaal der stembureaux, 
toekomen aan het lichaam, waarvoor de ver
kiezing plaats heeft. Voor zooveel betreft de 
raadsverkiezing, doet hij bovendien afschrift 
van het proces-verbaal der zitting van het 
hoofdstembureau, alsmede van de processen
verbaal der stem bureaux, toekomen aan de 
Gedeputeerde S taten. 

Hij vernietigt, nadat het centraal stem
bureau den uitslag der verkiezing heeft vast
gesteld en over de toelating der benoemden 
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is beslist, de naar hem overgebrachte ver
zegelde pakken. De voorzitter van het li
chaam, waarvoor de verkiezing is geschied, 
vernietigt desgewenscht na afloop van den 
tijd, waarvoor de verkiezing is geschied, de 
processen-verbaal der stembureaux. Van de 
vernietiging van de verzegelde pakken en 
van de processen-verbaal wordt proces-ver
baal opgemaakt." 

32. Artikel 104 wordt gewijzigd als volgt : 
a. Aan het vierde lid wordt een zin toe

gevoegd, luidende : 
,,Indien, ingevolge het in dit lid bepaalde, 

meer dan ééne loting moet plaats hebben en 
de volgorde dier lotingen op de samenstelling 
van het lichaam, waarvoor de verkiezing 
plaats heeft, van invloed zou kunnen zijn, 
beslist het lot over deze volgorde." 

b . In het vijfde lid worden de woorden 
,,De loting heeft" vervangen door: ,,De lo
tingen hebben". 

33. Het tweede lid van artikel xr4/ wordt 
gelezen : 

"Deze getallen worden telkens vóór de in 
artikel xr4j genoemde stemming in overeen
stemming gebracht met de laatstelijk door 
het Centraal Bureau voor de Statistiek ge
publiceerde gegevens betreffende de bevol
kingscijfers. 

34. Na a._rtikel II7 wordt een artikel in-
gevoegd, luidende : . 

" Art. II7a. Zoolang over de toelating als 
lid van dengene, die de benoeming heeft aan
genomen, nog niet is beslist, kan hij, of, in
dien hij een gemachtigde heeft aangewezen 
overeenkomstig het bepaalde in artikel II4c, 
vierde of vijfde lid, die gemachtigde, nader 
aan den voorzitter, van het centraal stem
bureau verklaren de benoeming niet aan te 
nemen." 

' 35. Artikel II8 wordt gelezen : 
"Wanneer een benoemde zijn benoeming 

niet aanneemt, bericht de voorzitter van het 
Centraal Stembureau dit aan de Eerste 
Kamer. 

Is hij, die de benoeming niet heeft aange
nomen, gekozen overeenkomstig het in arti
kel xr5b bepaalde, dan verklaart de voorzit
ter bij een door hem te nemen met redenen 
omkleed besluit binnen acht dagen na de 
ontvangst door den voorzitter van de in ar
tjkel xr6, tweede lid, artikel xr7 of artikel 
xr7a bedoelde mededeeling of na het ver
strijken van den in artikel xr6, tweede lid , 
of artikel II 7 gestelden termij n, in plaats 
van hem, die de benoeming niet heeft aan
genomen, benoemd den candidaat, die voor
komt op de lijst waarop hij , die de b enoe
ming niet heeft aangenomen, is gekozen en 
die overeenkomstig het in de artikelen x r8a 
en n8c bepaalde diens plaatsvervanger is . 

Is hij, die de benoeming nie t heeft aange
nomen, gekozen overeenkomstig het in de 
artikelen n5c--xr5k bepaalde, dan ge
schiedt de benoemdverklaring door het Cen
traal Stembureau in eene openbare zitting, 
te houden binnen veertien dagen na de ont
vangst door den voorzitter van de in artikel 
n6 tweede lid, artikel n7 of artikel II7a 
bed~elde mededeeling of na het verstrijken 
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van den in artikel 116, tweede lid, of artikel 
11 7 gestelden termijn. 

Bij toepassing van de artikelen n8a, n8b 
en u8c wordt buiten rekening gelaten de 
naam van den candidaat, die is overleden, 
wiens vacature vervuld wordt, die is lid der 
Eerste Kamer in deze groep van provinciën 
of als zoodanig in deze groep benoemd is 
verklaard, terwijl over zijne toelating als lid 
nog niet is beslist, of van wien door den 
voorzitter van het Centraal Stembureau 
eene schriftelijke mededeeling, voorzien van 
zijne door den burgemeester zijner woon
plaats gelegaliseerde handteekening is ont
vangen, dat hij voor benoeming niet in aan
merking wenscht te komen. 

De vorm en inrichting der in het vorig lid 
genoemde m,ededeeling wordt vastgesteld bij 
algemeenen maatregel van bestuur." 

36. In artikel n8a vervallen de woorden 
" , in leven zijnde" en ,, , die geen lid is van 
de Eerste Kamer in deze groep van provin
ciën" 

37. · Artikel 118b wordt gewijzigd als 
volgt: 

a. In het eerste lid vervallen de woorden 
" in leven zijnden" en ,. , die geen lid is van 
de Eerste Kamer in deze groep van provin
ciën". 

b. In het laatste lid wordt de laatste punt 
vervangen door een k~mma-punt, terwijl het 
volgende wordt toegevoegd: 

"e. dat, indien geen enkele candidaat 
door die toepassing stemmen heeft verkre
gen, als plaatsvervanger wordt aangewezen 
de candidaat van de lijst, die het grootste 
aantal eerste-voorkeurstemmen heeft verkre
gen; bij · gelijk aantal stemmen beslist het 
lot." 

38. Artikel 118c wordt gelezen als volgt: 
.,Plaatsvervanging van een plaatsvervan

ger, aangewezen door toepassing van , artikel 
II8a, geschiedt door hernieuwde toepassing 
van dat artikel. 

Is de oorspronkelijke plaatsvervanger aan
gewezen door toepassing van artikel n8b, 
dan wordt als plaatsvervanger van een 
plaatsvervanger aangewezen de oorspronke
lijk benoemde, onverminderd het bepaalde 
bij artikel II8, vierde lid; wordt diens naam 
ingevolge deze laatste bepaling buiten reke
ning gelaten, dan geschiedt de aanwijzing 
door hernieuwde toepassing van artikel :r.18b, 
alsof het de plaatsvervanging van den oor
spronkelijk benoemde gold." 1 

39. Artikel II8d wordt gewijzigd als 
volgt: 

a. In het eerste lid worden de woo·rden 
,,de artikelen II8-II8c" vervangen door: 
,,artikel 118". 

b . Aan het artikel wordt een lid toege
voegd, luidende: 

,,Indien aanwijzing van den plaatsvervan
ger geschiedt door den voorzitter, maakt de_ 
ze zijn besluit openbaar door plaatsing in de 
Staatscourant en .doet hij een afschrift van 
dat besluit toekomen aan de Eerste Kamer." 

40. In artikel 120d wordt tusschen de 
woorden ,,wordt" en ,,door" ingevoegd : 
,, , naar de onderscheiding van artikel xx8," 
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en wordt tusschen "bedoeld," en "in" inge
voegd: ,.of door den voorzitter van het Cen
traal Stembureau bij een door hem te nemen 
met redenen omkleed besluit binnen acht da
gen na die ontvangst". 

41. De eerste zin van artikel 121 wordt 
gelezen : 

,.De leden der Eerste Kamer, die zijn toe
gelaten als lid, kunnen te ruien tijde hun ont-
slag nemen." · 

42. Het tweede lid van artikel 122a wordt 
gelezen: 

"Naar de onderscheiding van artikel xx8 
wordt door het Centraal Stembureau binnen 
veertien dagen na de ontvangst van deze 
mededeeling in een openbare zitting, of door 
den voorzitter van het Centraal Stembureau 
bij een door hem te nemen met redenen om
kleed besluit binnen acht dagen na die ont
vangst, ter vervulling van de plaats benoemd 
verklaard de candidaat, die voorkomt op de 
lijst, waarop het uitvallend lid is gekozen en 
die overeenkomstig het in de artikelen 118-
t18c bepaalde diens plaatsvervanger is." 

43. Artikel 122b wordt gewijzigd als 
volgt : 

a. In het eerste lid vervallen de woorden 
" in leven geen lid van de Eerste Kamer in 
deze groep van provinciën en", benevens de 
woorden " en aan de andere voorwaarden 
voldoet" . 

b. Aan het artikel wordt een lid toege
voegd, luidende: 

"Plaatsvervanging van een volgens het 
eerste of tweede lid van dit artikel benoem

" den candidaat geschiedt door voortgezette 
toepassing van het in deze leden bepaalde." 

44. Na artikel 129 wordt een artikel in
gelascht, luidende: 

"Art. 129a. Zoolang over de toelating als 
lid van dengene, die de benoeming heeft 
aangenomen, nog niet is beslist, kan hij, of, 
indien hij een gemachtigde h eeft aangewezen 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 39, 
vierde of vijfde lid, die gemachtigde, nader 
aan den v6orzitter van het Centraal Stem
bureau verklaren de benoeming niet aan te 
nemen." 

45. De eerste zin van artikel 139 wordt 
gelezen : 

"De leden der Tweede Kamer, die zijn 
toegelaten als lid, kunnen te allen tijde hun 
ontslag nemen." 

46. Artikel 142 wordt gewijzigd als volgt : 
, a. In het eerste lid worden de woorden 

,.geen candidaat" vervangen door: 
"geen candidaat, of geen candidaat, die voor 
benoeming in aanmerking wenscht te ko
men,". 

b. Aan het tweede lid wordt een zin toe-
gevoegd, luidende : · 

"Komt ook op deze lijst geen candidaat, of 
geen candidaat, die voor benoeming in aan
merking wenscht te komen, voor, dan wordt 
de plaats aan een verdere verbonden lijst 
toegekend door voortgezette toepassing van 
de beide voorgaande volzinnen. 

47. De artikelen 158, r59 en 160 verval
len. 
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In de provinciale wet worden de volgende 
aanvullingen en wijzigingen aangebracht: 

48. Artikel 10 wordt gelezen: 
,,De voorzitter van hlit hoofdstembureau, 

aangewezen in artikel 34, eerste lid, der kies_ 
wet, geeft den benoemde binnen drie dagen 
na de vaststelling van den uitslag der ver
kiezing of na de benoemdverklaring bij aan
geteekenden brief, geadresseerd aan de woon
plaats vermeld bij de candidaatstelling, of 
tegen gedagteekend ontvangstbewijs kennis 
van zijn benoeming. 

Deze kennisgeving strekt den benoemde 
tot geloofsbrief." 

49. Artikel 11 wordt gelezen; 
"Binnen veertien dagen na den dag van 

verzending van de kennisgeving, in het vorig 
artikel bedoeld, zendt de benoemde bij brief 
of telegrafisch aan de Staten mededeeling of 
hij de benoeming aanneemt. Hij wordt, laat 
hij dien tijd zonder deze mededêeling voorbij 
gaan, geacht de benoeming niet aan te ne
_men. Inzending van den geloofsbrief met in
achtneming van het bepaalde 'in artikel 15, 
vierde lid , wordt tevens aangemerkt als me
dedeeling van aanneming van de benoeming." 

50. Na artikel 11 wordt een artikel inge
lascht, luidende: 

"Art. 12. Zoolang over de toelating als 
lid van dengene, die de benoeming heeft aan_ 
genomen, nog niet is beslist, kan hij nader 
aan de Staten verklaren de benoeming niet 
aan te nemen." 

51. Artikel 11a wordt genummerd : 13, en 
voorts gewijzigd als volgt: 

a. De eerste zin van het eerste lid wordt 
gelezen: 

"Wanneer een benoemde zijn benoeming 
niet aanneemt of zijn geloofsbrief nlh bin
nen den in artikel 15, vierde lid, gestelden 
termijn inzendt, berichten de Gedeputeerde 
Staten dit aan den voorzitter van het hoofd
stembureau, aangewezen in artikel 34, eerste 
lid, der kieswet, en verklaart deze bij een 
door hem te nemen met redenen omkleed be
sluit, binnen veertien dagen na de ontvangst 
van dit bericht. in plaats van hem, die de 
benoeming niet heeft aangen9men of den ge- · 
loofsbrief niet binnen den gestelden termijn 
heeft ingezonden, benoemd den candidaat, 
die voorkomt op de lijst, waarop hij, die de 
benoeming niet heeft aangenomen of den ge_ 
loofsbrief niet binnen den gestelden termijn 
heeft ingezonden, is gekozen, en die naar de 
volgorde, vastgesteld overeenkomstig artikel 
xo5 der kieswet. voor benoeming in aanmer
king komt." 

b. In den tweeden zin rvan het eerste lid 
wordt voor "I1b" gelezen: ,,14". 

c. Het tweede lid wordt gelezen: 
"Indien ook de candidaat, die benoemd 

verklaard is in de plaats van hem, die zijn 
benoeming niet heeft aangenomen of den 
geloofsbrief niet binnen den gestelden ter
mijn heeft ingezonden, de benoeming niet 
aanneemt of den geloofsbrief niet binnen den 
gestelden termijn inzendt, wordt mede bui
ten rekening gelaten de naam van den eerst-
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benoemden candidaat, en, bij verdere toepas
sing van het vorige lid, bovendien' de naam 
van iederen volgenden benoemden candidaat, 
die zijn benoeming niet heeft aangenomen 
of zijn geloofsbrief niet binne1\ den gestelden 
termijn heeft ingez9nden." 

52. Artikel 11b wordt genummerd: 14. In 
het derde lid wordt voor "na" gelezen: ,,13". 

53. Artikel 16 wordt gelezen: 
"De leden der Staten, die zijn toegelaten 

als lid, kunnen te allen tijde hun. ontslag ne
men. Zij zenden het in aan de Gedeputeerde 
Staten." 

54. Artikel 70d wordt gewijzigd als volgt : 
a. In het eerste lid wordt achter het 

woord "benoemde" 'ingevoegd: ,,op grond 
van onjuiste toepassing van artikel 13, eerste 
of tweede lid,"; 

b. In het tweede lid wordt "11a" vervan
gen door: ,,13". 

55. Artikel 7oe wordt gewijzigd als volgt: 
a. In het eerste lid wordt "11a, 11b" ver

vangen door: ,,13, 14", terwijl de woorden 
,,geen candidaat" worden vervangen door: 
"geen candidaat, of geen candidaat, die voor 
benoeming in aanmerking wenscht te ko
men". 

b. Aan het tweede lid wordt een zin toe
gevoegd, luidende: 

"Komt ook op deze lijst geen candidaat, of 
geen candidaat, die voor benoeming in aan
merking wenscht te komen, voor, dan wordt 
de plaats aan een verdere verbonden lijst 
toegekend door voortgezette toepassing van 
de beide voorgaande volzinnen." 

c. In net derde lid wordt "na" vervan
gen door: ,,13". 

56. In artikel 7oe bis wordt op twee plaat
sen voor "11a, 11b" gelezen: ,,13, 14". 

57. In artikel 7ef wordt voor "11a, ub" 
gelezen: ,,13, 14" en voor "1 ra, eerste lid, 
tweeden volzin, nb": ,,13, eerste lid, twee
den volzin, 14". 

58. In artikel 70h wordt "na, 11b" ver
vangen door: ,,13, 14". 

C. 
In de gemeentewet worden de volgende 

aanvullingen en wijzigingen aangebracht: 
59. Het eerste lid van artikel 14 wordt 

gelezen: 
,,De voorzitter van het hoofdstembureau, 

aangewezen in a i;tikel .34, tweede lid, der 
kieswet, geeft den benoemde binnen drie da_ 
gen na de vaststelling van den uitslag der 
verkiezing of na de benoemdverklaring, bij 
aangeteekenden brief of tegen gedagteekend 
ontvangbewijs, kennis van zijn benoeming." 

60. Na artikel 15 wordt een artikel inge
lascht, luidende: 

"Art. 15a. Zoolang over de toelating als 
lid van dengene, die de benoeming heeft aan
genomen, nog t)iet is beslist, kan hij nader 
aan den, -raad verklaren de benoeming niet 
aan te nemen." 

61; Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt : 
a. De eerste zin van het eerste lid wordt 

gelezen: 
"Wanneer een benoemde zijn benoeming 

niet aanneemt of zijn geloofsbrief niet binnen 
., 
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den in artikel 18, vierde lid, gestelden termijn 
inzendt, bericht de burgemeester dit aan den 
voorzitter van het hoofdstembureau, aange
wezen in artikel 34, tweede lid, der kieswet, 
en verklaart deze bij een door hem te nemen 
met redenen omkleed b,esluit, binnen veer
tien dagen na de ontvangst van dit bericht, 
in plaats van hem, die de benoeming niet 
heeft aangenomen of den geloofsbrief niet 
binnen den gestelden termijn heeft ingezon
den, benoemd den candidaat, die voorkomt 
op de lijst, waarop hij, die de benoeming niet 
heeft aangenomen of den geloofsbrief niet 
binnen den gestelden termijn heeft ingezon
den, is gekozen, en die voor benoeming in 
aanmerking komt, hetzij naar de volgorde, 
vastgesteld overeenkomstig artikel 105 der 
kieswet, hetzij, in het geval, voorzien in a,
tikel XI, tweede lid, naar de volgorde der 
candidaten op de lijst." 

b. Het tweede lid wordt gelezen : 
"Indien ook de candidaat, die benoemd 

verklaard is in de plaats van hem, die zijne 
benoeming niet heeft aangenomen of zijn 
geloofsbrief niet binnen· den gestelden ter
mijn heeft ingezonden, de benoeming niet 
aanneemt of den geloofsbrief niet binnen den 
gestelden termijn inzendt, 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 zijn benoeming niet heeft aangenomen of 
zijn geloofsbrief niet binnen den gest elden 
termijn heeft ingezonden." 

62. Het eerste lid van artikel 19 wordt 
gelezen: 

,,De leden van den raad, die zijn toege
laten als lid, kunnen te allen tijde hun ont
slag nemen. Zij zenden het in aan den raad." 

63. In het eerste lid van artikel 40 wordt 
achter het woord "toegelaten" ingevoegd: 
,,op grond van onjuiste toepassing van arti
kel 17, eerste of tweede lid,". 

64. Artikel 41 wordt gewijzigd als volgt: 
a. In het eerste lid · worden de woorden 

,,geen qmdidaat" vervangen door: ,.geen can
didaat, of geen candidaat, die voor benoe
ming in aanmerking wenscht te koqien,". 

b. Aan het tweede lid wordt een zin toe
gevoegd, luidende: 

,,Komt ook op deze lijst geen candidaat, 
of geen candidaat, die voor benoeming in 
aanmerking wenscht te kom.en, meer voor, 
dan wordt de plaats aan' de derde verbonden 
lijst toegekend; de vorige volzin vindt dan 
toepassing." 

AFDEELING II. 

Met het oop op de in 1946 te houden ver
kiezingen gelden de volgende voorschriften: 

65. Voor wat betreft de in 1946 te hou
den verkiezingen worden de navolgende ar
tikelen der kieswet, der provinciale wet en 
der ,gemeentewet, onverminderd de daarin 
overeenkomstig het bepaalde in Afdeeling I 
gebrachte wijzigingen, gelezen als volgt: 

a. In artikel 7, tweede lid, der kieswet 
wordt voor de punt ingelascht: ,. , met dien 
verstande, dat het hebben van werkelijke 
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woonplaats in de gemeente beoordeeld wordt 
naar den toestand op 5 April 1946"; 

b. In artikel 7, derde lid, der kieswet 
wordt voor "1 Januari" gelezen: ,,1 5 Maart''; 

c. In artikel 8, tweede lid, der kieswet 
wordt voor ;,1sten Januari" gelezen: .,5den 
April"; 

d. In artikel 10 der kieswet wordt voor 
"den 22sten Februari" gelezen: ,,den 5den 
April", voor "den 23sten Februari": ,,den 
6den April" en voor "den 16den Maart": 
,,den 29sten April", terwijl de woorden "tel
ken jare" vervallen; 

e. In artikel XI der kieswet wordt voor 
"den 9den Maart" gelezen: ,,den 2osten 
April"; 

/. In artikel 13 der kieswet wordt voor 
"den 16den Maart" gelezen: ,,den 27sten 
April" en voor "den 18den Maart": .,den 
29sten April"; 

g. In artikel 14 der kieswet wordt voor 
"den 18den Maàrt" gelezen: ,,den 29sten 
April" en voor "den 28sten Maart": .,den 
9den Mei"; 

h. In artikel 1 5 der kieswet wordt voor 
"Van den 1sten April" gelezen: ,,Van den 
12den Mei 1946"; 

i. In de artikelen 21 en 23 der kieswet 
wordt voor "veertien" gelezen: ,,acht"; 

j. In artikel 22 der kieswet wordt voor 
,,acht'' gelezen: ,, vijf"; 

k. In den eer$ten zin van het derde lid 
van artikel 35 der kieswet wordt in plaats 
van "geldende" gelezen: ,. , zooals deze 
luidt''; 

1. Artikel XI6, eerste lid, en artikel 129, 
eerste lid, der kieswet blijven buiten toepas
sing; 

m. De aanhef van artikel u6, tweede lid, 
en van artikel 129, tweede lid, der kieswet 
wordt gelezen: ,,Binnen tien dagen na dien 
der dagteekening van de kennisgeving, be
doeld in het vorig artikel, moet ...... "; 

n. In artikel 120 en artikel 132 der kies
wet wordt voor "twee maandenl' gelezen: 
,,een maand"; 

o. In artikel 11 der provincia1e wet wordt 
voor ,,veertien" gelezen: ,,tien"; 

p. In artikel 15, vierde lid, der provin
ciale wet wordt voor "zes weken" gelezen: 
,,drie weken"; 

q. In artikel 15 der gemeentewet wordt 
voor "drie weken" gelezen: utien dagen". 

66. 1. In het tweede lid van artikel 10 
der kieswet wordt na "nedergelegd" een punt 
geplaatst, terwijl de woorden: ,,en, tegen be
taling der kosten, stemdistrictsgewijze, in 
uittreksel, verkrijgbaar gesteld." vervallen. 

2. In het tweede lid van artikel 15 der 
kieswet wordt na "nedergelegd" een punt ge
plaatst, terwijl de woorden: ,,en, tegen be
taling der kosten, stemdistrictsgewijze, in 
uittreksel, verkrijgbaar." vervallen. 

3. In den tweeden zin van het eerste lid 
van artikel 56e der kieswet wordt na "neder
gelegd" een punt geplaa.tst, terwijl de woor
den "en, tegen betaling der kosten, in afdruk 
of afschrift verkrijgbaar gesteld." vervallen. 

4. In den tweeden zin van het eerste lid 
van artikel 57/ der kieswet wordt na "neder_ 
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gelegd" een punt geplaatst, terwijl de woor
den "en, tegen betaling der kosten, in afdruk 
of afschrift verkrijgbaar gesteld." vervallen. 

67. 1. In de gemeente 's-Gravenhage 
wordt naast de in artikel 7 der kieswet be
doelde lijst door het gemeentebestuur een 
afzonderlijke lijst opgemaakt, de personen 
aanwijzende, die opgenomen zijn in het Cen
traal Bevolkingsregister en bevoegd zijn tot 
het kiezen van de leden der Tweede Kamer. 
De op deze lijst gèstelde personen worden 
voor wat de verkiezing van de leden der 
Tweede Kamer betreft, geacht op de kie
zerslijst der gemeente 's-Gravenhage te zijn 
geplaatst. De artikelen 10 tot en met 30 der 
kieswet zijn van overeenkomstige toepassing. 

2. Ingeval de in het vorig lid bedoelde 
personen aantoonen werkelijke woonplaats te 
hebben in een bepaalde gemeente, worden 
zij op hun verzoek afgevoerd van de in het 
vorig lid genoemde lijst en geplaatst op de 
kiezerslijst van die gemeente. 

Het verzoek wordt uiterlijk dertig dagen 
vóór den voor de stemming bepaalden dag 
door den betrokkene persoonlijk mondeling 
gericht tot den burgemeester van laatstge
noemde gemeente of tot den daartoe door 
d~zen aangewezen ambtenaar. • 

3. Onze Minister van ·Binnenlandsche 
Zaken stelt richtlijnen vast voor de beoor
deeling of de in dit artikel bedoelde perso
nen werkeli_i ke woonplaats in een bepaalde 
gemeente hebben en geeft nadere voorschrif
ten ter uitvoering van dit artikel. 

68. 1 . In afwijking van het bepaalde in 
den tweeden zin van artikel 3 1 der kieswet 
vindt geen verdeeling van gemeenten van 
meer dan 20 ooo zielen in kieskringen plaats. 

2. Met betrekking tot de verkiezing van 
de leden van den raad eener gemeente van 
meer dan 20 ooo zielen geldt het bepaalde in 
artikel' 10 der gemeentewet, met dien ver
stande, dat op elke lijst niet meer dan vijf en 
dertig candidaten mogen worden geplaatst. 

69. x. Kiezers, die tijdens de vijandelijke 
bezetting op overheidsbevel dan wel wegens 
oorlogsgeweld of gevaar daarvoor hun woon
plaats hebben verlaten en voor 5 April 1946 
nog niet naar de betrokken gemeente hebben 
kunnen terugkeeren, kunnen bij den burge
meester der gemeente, in welker bevolkings
register zij op 4 April 1946 opgenomen wa
ren, uiterlijk dertig dagen vóór den voor de 
stemming bepaalden dag, schriftelijk verkla
ren, dat zij voor de in 1946 te houden ver
kiezingen van den gemeentera,i.d geacht wil
len worden voor te komen op de kiezerslijst 
van eerstbedoelde gemeente. 

2. De kiezer, die gebruik maakt van de 
bevoegdheid, bedoeld in het vorig lid, is 
evenals zijn gemachtigde niet bevoegd deel 
te nemen aan de verkiezing van de leden van 
den raad der gemeente, op welker kiezers
lijst hij voorkomt; hij kan geen lid van den 
raad dezer gemeente zijn. In de andere ge
meente kan hij niet bij volmacht stemmen . 

3. Personen, die tijdens de vijandelijke 
bezetting op overheidsbevel dan wel wegens 
oorlogsgeweld of gevaar daarvoor hun woon_ 
plaats hebben verlaten, worden voor de toe-
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passing van artikel 2 1 der gemeentewet als 
ingezetenen van deze woonplaats beschouwd, 
wanneer zij ten tijde van dit verlaten - in 
geval van terugkeer: het tijdvak na dezen 
terugkeer medegerekend - twaalf maanden 
of meer in de gemeente woonplaats hebben 
gehad, en voorzooverre niet op de kiezers
lijst van deze gemeente voorkomend, vóór 
den dag ter candidaatstelling een verklaring, 
als bed<reld in het eerste- lid, hebben afge
legd. 

4. De voorgaande leden zijn, voor wat het 
kiesrecht en de verkiesbaarheid voor de Pro_ 
vinciale Staten betreft, van overeenkomstige 
toepassing ten aanzien van personen, die tij
dens de vijandelijke bezetting op overheids
•bevel dan wel wegens oorlogsgeweld of ge
vaar daarvoor hun woonplaats naar een an
dere provincie hebben verlegd, met dien ver
stande, dat in het derde lid voor "artikel 21 

der gemeentewet" wordt gelezen: ,,artikel 1 7 
der provinciale wet". 

5. Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken geeft nadere voorschriften ter uitvoering 
van dit artikel. ' 

6. Onze Minister van Binnenlandsche Za
ke~ kan op voordracht van de Gedeputeerde 
Staten, in afwijking van het bepaalde in de 
gemeentewet, het aantal leden van den raad 
en het aantal wethouders eener gemeente 
vaststellen op den grondslag van het inwo
nertal vóór de ontruiming dier gemeente. 

70. x. De dag ter candidaatstelling voor 
de verkiezing 'van de leden der Tweede Ka
mer en der Provinciale Staten is de tweede 
Dinsdag van April 1946. 

2. De dag ter candidaatstelline voor de 
verkiezing van de leden van de raden der ge
meenten is de tweede Dinsdag van Juni 1946. 

3. De dag ter candidaatstelling voor de 
verkiezing van de leden der Eerste Kamer 
is de tweede Dinsdag van Juli 1946. 

71. Opze Minister van Binnenlands,che 
Zaken bepaalt den dag, waarop de stemmin
gen geschieden voor de in 1946 te houden 
verkiezingen van de leden der Tweede Ka
mer, der Provinciale Staten en van de raden 
der gemeenten. 
"' 72. x. In geval van volstrekte noodzaak 
kan met toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken in een gemeente 
van het be_paalde in artikel 53 der kieswet 
worden afgeweken, met dien verstande, dat: 

a. de oproeping, bedoeld in het eerste lid, 
vervangen wordt door een openbare kennis
geving; 

b. de afdruk, bedoeld in het derde lid, 
afzonderlijk tijdig door het gemeentebestuur 
ter kennis van de kiezers wordt gebracht. 

2. In het geval, bedoeld in lid 1, onder a, 
blijven de bepalingen de r kieswet inzake de 
in artikel 53 dier wet bedoelde kaart buiten 
toepassing en dienen de door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken te geven voor
schriften te worden in acht genomen. 

73, x. In artikel 64 der kieswet vervallen 
de woorden "een exemplaar dezer wet en der 
algem eene maatregelen van bestuur, die op 
de verkiezing betrekking hebben, en". 

2 . In de gevallen, waarin de kiezerslijst 
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bestaat uit een kaartregister, niet zijnde de 
verzameling persoonskaarten, als bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, sub i, van het Besluit 
Bevolkingsboekhouding, Stbl. 1936, no. 342, 
sedert gewijzigd, kunnen de daartoe behoo
rende kaarten, vermeldende de kiezers, die 
in het stemdistrict bevoegd zijn tot de keuze 
mede te werken, in de plaats treden van het 
in artikel 64 der kieswet bedoelde uittreksel. 
Deze kaarten worden voor de toepassing van 
artikel 84 niet beschouwd als uittreksel uit 
de kiezerslijst. 

74. 1. In geval van volstrekte noodzaak 
kan: 

a. een stembus gebezigd worden, die niet 
aan de in artikel 66 der kieswet bedoelde 
eischen voldoet; 

b. van het bepaalde in artikel 67 der 
kieswet en van de krachtens dat artikel ge
geven voorschriften worden afgeweken, met 
dien verstande, dat het geheim der stemming 
gewaarborgd blijve ; 

c. met afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 75 en 87 der kieswet gebruik wor
den gemaakt van ander dan rood potlood. 

2. In de gevallen, bedoeld in lid 1, onder 
a en b, dienen de door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken te geven voorschrif
ten te worden inachtgenomen. 

75. 1. Het lot bepaalt, welke helft der 
leden van de Eerste Kamer zal aftreden drie 
jaar na den derden Dinsdag in September, 
volgende op den dag van inwerkingtreding 
dezer wet. · 

2. De leden der Tweede Kamer treden af 
vier jaren na den derden Dinsdag in Sep
tember, olgende op den dag van inwerking
treding ezer wet. 

3. De leden van de raden der gemeenten 
treden af drie jaren na den eersten Dinsdag 
van September, volgende op den dag van 
inwerkingtreding dezer wet. 

76. Op verzoek van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken stellen de gemeente
besturen en de besturen van bijzondere scho
len de daarvoor in aanmerking komende lo
kalen en het zich daarin bevindende mate-
riaal kosteloos beschikbaar voor de inrich- ' 
ting van stemlokalen. 

Slotartikel. 
Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin zij zal worden afge
kondigd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 1sten 

Maart 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Binnen/. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. s Maart 1946.) 
1 
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23 Februari 1946. BESLUIT, houdende re
gelen voor het onderzoek naar de onge
schiktheid van officieren en reserve
officieren der Koninklijke landmacht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 25 October 1945, II!de Afdeeling 
A, no. 104; 

Gezien artikel 39 der Bevorderingswet voor 
de Landmacht 1902 (Wet van 9 Juni 1902, 
Staatsblad no. 89, zooals .deze sedert herhaal
delijk is gewijzigd en aangevuld) en artikel 
36 der Wet voor het reserve-personeel der 
Landmacht 1905 (Staatsblad no. ·177), zoo
als deze thans luidt; 

Gelet op den algemeenen maatregel van 
bestuur, vastgesteld bij Ons besluit van 20 
Januari 1903 (Staatsblad no. 35); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 November 1945, no. 17); 

Gezien het nader rappoct van Onzen voor
noemden Minister van 4 Februari, Afdeeling 
A I, Bur. 1, no. 94; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. 1. Wannêer Onze Minister van 

Oorlog termen aanwezig acht om door een 
commissie een onderzoek te doen instellen 
naar ongeschiktheid, bedoeld respectievelijk 
in artikel 39, eerste lid onder 6 °. der Be
vorderingswet voor de landmacht 1902 of in 
artikel 36, eerste lid onder 6°. der Wet voor 
het reserve-personeel der landmacht 1905, 
van officieren en reserve-officieren der Ko
ninkli.îke landmacht, voor ieder hunner op 
grond van zijn gedragingen, daden of hou
ding gedurende pe oorlogsdagen en (of) den 
bezettingstijd van den thans beëindigden 
oorlog, doet hij Ons een voorstel tot het aan
wijzen van een Commissie van onderzoek 
voor alle voorkomende gevallen. 

Art. Il. Behoudens het bepaalde in arti
kel 111 en IV zijn op de Commissie en haar 
onderzoek van toepassing de voorschriften,
opgenomen in den algemeenen maatregel van 
bestuur, vastgesteld bij Ons besluit van 20 
Januari_ 1903 (Staatsblad no. 35), met uit
zondering van de artikelen 1 tlm 4. 

Art. III. 1. De Commissie zal zijn sa
mengesteld uit acht opper- en hoofdofficie
ren, behoorende tot het beroeps- dan wel tot 
het reserve-personeel der Koninklijke land
macht Voor elk hunner wordt door Ons een 
plaatsvervanger aangewezen. 

2. Aan de Commissie wordt door Ons een 
officier als secre"8ris en een officier als 
plaatsvervangend secretaris toegevoegd. 

3. De hoogste of oudste in rang der leden 
zal optredeti als voorzitter der Commissie. 

4. De Commissie zal steeds vergaderen 
met vijf leden, dan wel plaatsvervangende 
leden, zoo mogelijk van hoogeren rang of van 
meerderen ouderdom in rang dan de officier, 
wien het onderzoek geldt. 

Art. IV. Met afwijking van het bepaalde 
in de art ikelen 7, 8, tweede lid, 9, 10, tweede 
lid, 11 , eerste lid, 14, eerste .lid, 16, 17, 18, 
derde lid, en 20 van den in artikel II bedoel
den algemeenen maatregel van bestuur, 
wordt het volgende bepaald: 

het gebouw of lokaal, waarin de Commis
sie haar bijeenkomsten zal houden; wordt 
door den voorzitter der Commissie aangewe
zen, met dien verstande, dat daartoe in geen 
geval een lokaal in een bewoonde kazerne zal 
worden bestemd; 
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in plaats van de voorgeschreven toezen
ding van uittreksels uit het stamboek der oL 
ficieren en reserve-officieren der Koninklijke 
Tondmacht kan voornoemd stamboek worden 
geraa rleegd; 

de ~turn van de eerste vergadering der 
Commi sie wordt vastgesteld door den voor
zitter d r Commissie; die datum zal zoo spoe
dig mog .-lijk moeten vallen na de benoeming 
der Commissie; de voorzitter geeft aan iede
ren aan het onderzoek te onderwerpen offi
cier tijdig kennis van den datum, waarop zijn 
zaak ter vergadering zat worden behandeld en 
zal den termijn, aangegeven in artikel n, 
eerste lid, zooveel mogelijk bekorten; 

in het geval, bedoeld in artikel 14, eerste 
lid, bepaalt de voorzitter nader den datum 
van de eerste , ergadering der Commissie;· 

de Commissie zal zich ten aanzien van 
ieder der te onderzoeken officieren afzonder
lijk overtuigen, dat geen der leden verkeert 
in een der gevallen, bedoeld in artikel 5 van 
bovenbedoelden algemeenen maatregel van 
bestuur; 

de aanteekeningen, bedoeld in artikel 17, 
worden van iederen officier, van wien de on
geschiktheid wordt onderzocht, afzonderlijk 
opgemaakt en na voorlezing vastgesteld en 
onderteekend; 

behalve de in militairen dienst zijnde per
sonen, bedoeld in artikel 18f derde lid, kun
nen desgewenscht ook niet in militairen 
dienst aijnde personen worden gehoord, tot 
een aantal en in een tijdsverloop, door de 
Commissie te bçpalen; 

in de vergadering der Commissie zullen 
niet twee of meer der aan het onderzoek te 
onderwerpen officieren tegelijk worden toe
gelaten; 

de in artikel 20 voorgeschreven bescheiden 
worden na het sluiten van het onderzoek van 
iederen officier afzonderlijk ten spoedigste 
aan Onzen Minister van Oorlog toegezonden. 

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

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

's-Gravenhage, den 23sten Februari 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 

( Uitgeg. 8 Maart 1946.) 

S. G 38 

27 Februari 1946. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Reisbèsluit 1916, zooals dat 
laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk 
Besluit van 13 Augustus 1945 (Staats
blad no. F 1 54). 

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

Financiën van 19 Januari 1946, no. 29, Ge
nerale Thesaurie, Afdeeling Ambtenarenza
ken en Eerediensten; 

1946 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Februari 1946, no. 12); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 21 Februari 1946, 
no. 181, Generale Thesaurie, Afdeeling Amb
tenarenzaken en Eerediensten; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

Gerekend van 1 Januari 1946 wordt artikel 
14 van het Reisbesluit 1916 gelezen als volgt: 

,,De vergoeding wegens verblijfkosten be
draagt per etmaal : 
voor de 1ste klasse f 13.80 

,, 2de f 13.-
" 3de f u.60 
" 4de f 9.60 

,, ,, 5de ,, . . . f 8.40 
Voor de berekening van de vergoeding over 

een gedeelte van een etmaal wordt dit ver-
' deeld in een daggedeelte van II uren, het
welk aanvangt des voormiddags te 7 ure en 
eep nachtgedeelte van 13 uren, hetwelk aan
vangt des namiddags te 18 ure; de vergoe
ding bedraagt: 

\ in het in het 
dag- nacht

gedeelte gedeelte 
voor de 1ste klasse per uur f 0.45 f 0.70 

2de f 0.40 f o.68 
" 3de f 0.34 f 0.60 

4de f 0.29 f 0.50 
,, ,, 5de ,, ,, ,, f 0.24 f 0.44 
Ambtenaren, die z1Jn gerangschikt in de 

4de of 5de klasse worden, in geval zij de rei
zen gezamenlijk moeten doen met personen, 
die in een hoogere klasse van artikel 2 zijn 
gerangschikt, mits die reis tenminste één et
maal duurt, tijdens hetwelk nachtverblijf 
moet worden gehouden, ten aanzien van de 
vergoeding wegens verblijfkosten, gerang
schikt in de 3de klasse, wanneer het hoofd 
van het •betrokken Departement van alge
meen bestuur zulks van te voren toestaat of 
nader goedkeurt. 

De in het voorgaande lid ·van dit artikel 
vervatte regeling geldt tot 1 Juli 1946. Onze 
Minister van Financiën is bevoegd dezen 
termijn, bij gebleken noodzakelijkheid, te 
verlengen." 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel 
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 27sten Februari 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. L!EFTINCK. 

(Uitgeg. 12 Maart 1946.) 

S. G 40 

1 Maart 194',. WET tot wijziging van arti-
kel 4 der gemeentewet. 

Bijl. Hand. Il 45/46, 136. 
Hand. Il 45/46, bladz. 509. 
Bijl. Hand. I 45/46, 136. 
Hand. I 45/46, bladz. 38. 

Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten: 



L 

1946 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het noodzakelijk is wijziging te brengen 
in artikel 4 van de gemeentewet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State enz.: 
Art. I. Het eerste lid van artikel 4 van 

de gemeentewet wordt gelezen als volgt: 
Voor de toepassing van deze wet wordt de 

bevolking eener gemeente geacht te bestaan 
uit het aantal inwoners, zooals dit' voorkomt 
onder de laatstelijk door het Centraal Bu
reau voor de Statistiek ' openbaar gemaakte 
bevolkingscijfers. 

Art. Il. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 1sten 

Maart 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Binnen/. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 12 Maart 1946.) 

S. G 54 

2 Maart 1946. Bl!)SLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den raad der ge
meente Geldrop dd. 8 September 1945, 
houdende benoeming van J . A. Jansen 
tot wethouder dier gemeente. 

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

Binnenlandsche Zaken van 18 Januari 1946, 
no. 268, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
bureau Bestuurszaken, tot vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente Gel
drop d.d. 8 September 1945 houdende be
noeming van J. A. Jansen tot wethouder dier 
gemeente; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
• Geldrop bij zijn voormeld besluit J. A. Jan
sen tot wethouder heeft benoemd; 

dat aan de stemming werd deelgenomen 
door H. van der Heyden, die de vereischte 
eeden (verklaringen en beloften) als lid van 
den tijdelijken gemeenteraad nog niet had 
afgelegd en mitsdien niet bevoegd was als lid 
van den raad' op te treden; 

dat, gelet op den uitslag der stemming, 
rekening dient te worden gehouden met de 
mogelijkheid, dat het medestemmen van H. 
van der Heyden daarop van invloed is ge
weest; 

dat het voormeld besluit van den, raad der , 
gemeente Geldrop mitsdien in strijd met de 
wet tot stand gekomen en dus onwettig moet 
worden geacht; 

Gelet op artikel 185· der Gemeentewet; 
D en Raad van State gehoord (advies van 

12 Februari 1946, No. 13) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 22 Februari 1946, no. 
3310, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, Bu
reau Bestuurszaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Bovenvermeld besluit van den raad der 

gemeente Geldrop te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

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

's-Gravenhage, den 2den Maart 1946. 

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

(Uitgeg. 12 Maart 1946.) 

S. G 56 

4 Maart r946. BESLUI'.I', houdende mach
tiging op den Chef van den Generalen 
Staf, b edoeld in artikel 33 van de wet 
van 14 September 1866 (Staatsblad no. 
138), nopens bepalingen betrekkelijk de 
inkwartieringen en het onderhoud van 
het krijgsvolk en de huurposten en le
verantiën, voor legers of verdedigings
werken gevorderd. 

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

Oorlog en van Binnenlandsche Zaken van 25 
Februari 1946, Afdeeling B I, Bur. 3, nr. 132; 

Gelet op artikel 33 van de Wet van 14 
September 1866 (Staatsblad nr. 138) , zooals 
deze Wet sedert is gewijzigd, en op het be
paalde bij Ons Besluit van 10 April 1939 
(Staatsblad nr. 181); 

Overwegende, dat door de reorganisatie 
van de Koninklijke Landmacht de machti 
ging, verleend aan de militaire autoriteiten, 
genoemd in Ons Besluit van 10 April 1939 
(Stbl. nr. 583) , haar effect heeft verloren; 

dat ook na het buiten werking treden van 
het Besluit op den bijzonderen staat van be
leg de tegenwoordige buitengewone omstan
digheden oorlogsgevaar in den zin, waarin 
dat woord in 's lands wetten voorkomt, blij
ven inhouden; 

dat het derhalve noodzakelijk is, in over
eenstemming met de huidige organisatie van 
de Koninklijke Landmacht de militaire auto
riteit aan te wijzen, aan wie de machtiging, 
bedoeld in artikel 33 van de Wet van 14 
September 1866 (Staatsblad nr. 138), wordt 
verleend : 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1, Ons Besluit van 10 April 1939, 

Staatsblad nr. 582, wordt ingetrokken. 
2, De Chef van,den Generalen Staf wordt 

d oor Ons gemachtigd, voor wat betreft het 
grol}dgebied van het Rijk in Europa, om op 
zoodanige wijza in de behoeften van inkwar
tiering, onderhoud, transporten en leveran
tiën van allerlei aard ( ook van paarden, rund
en ander vee) te voorzien of door zijne on
dergeschikten te doen voorzien, als hem, op 
zijne verantwoording, het meest geraden 
voorkomt, hetzij door het benoodigde, na een 
voorafgaande vordering van zijnentwege, te 
doen verstrekken, of in dringende omstan
digheden, zonder voorafgaande vordering, 
door zijne ondergeschikten in gebruik of in 
eigendom te doen nemen, hetzij door goed
keuring van hetgeen te dien opzichte, zonder 
zijn last, in het belang van den krijgsdienst 
is verricht. • 
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3. De in het vorig artikel bedoelde mach

tiging blijft van kracht tot en met 31 De
-cember 1946. 

4. Dit Besluit, hetwelk in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst, 
treedt in werking op den dag zijner afkondi
ging. 

Onze Ministers van Oorlog en Binnen-
1andsche Zaken zijn belast met de uitvoe
ring van dit Besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 4den Maart 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 
De Min. v. Birtnenl. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 8 Maart z946.) 

S. G 10 

n januari z946. BESLUIT, tot wijziging 
van de artikelen 23 en 25 van het Werk
loosheidsbesluit 1917 en tot opheffing 
van het secretariaat van de commissies, 
bedoeld in de artikelen 2 1 tot en met 2 S 
van dit besluit. 

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

Sociale Zaken van 7 December 1945, No-
513 Afdeeling Werkloosheidsverzekering; 

Gelet op de artikelen 23, lid 2, en 25, lid S, 
van het Werkloosheidsbesluit 1917; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 December 1945, no. 19); . 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken vans Januari 1946, 
No. 518, Afdeeling Werkloosheidsverzeke
ring; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
secretariaat ·van de commissies, bedoeld in 
de artikelen :11 tot en met as van vorenge
noemd besluit, op te heffen en in verband 
daarmede het Werkloosheidsbesluit 1917 te 
wijzigen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De artikelen 23, lid 2, en 25, lid 5, 

van het Werkloosheidsbesluit 1917 vervallen. 
2. De secretariaten, in deze artikelen be

doeld, worden opgeheven. 
3. Dit besluit treedt in werking met in-

gang van 1 April 1946. . 
Onze Minister van Sociale Zaken 1s be

last 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. 

's-Gravenhage, den nden Januari 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 26 Maart z946). 

S. G 37 

26 F!bruari z946. BESLUIT tot WtJzigmg, 
onderscheidenlijk nadere wijziging van 
het Algemeen Reglement Dienst, . van 

L. & S. 1946 
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het Algemeen Reglement Vervoer, van 
het Algemeen Reglement Dienst Lo
caalspoorwegen, van het Algemeen Re
glement Vervoer Locaalspoorwegen, van 
het Tramwegreglement en van het Ko
ninklijk Besluit van 24 Februari 1920 
(Staatsblad No. 85). 

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

Verkeer en Energie van 19 December 1945, 
No. 26808/i4322, Directoraat-Generaal van 
het Verkeer, Afdeeling Vervoerwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet, op 
de artikelen 4 en 5 der Locaalspoor- en 
Tramwegwet en op artikel 15 van het Be
sluit B ezettingsmaatregelen; 

D en R aad van State gehoord (advies van 
8 Januari 1946, No. 9); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Februari 1946, 
No. 39482/14322, Directoraat Generaal van 
het Verkeer, Afd. Vervoerwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. te doen vervallen de besluiten van 

den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat tot wijziging en aan
vulling van 

a. het Algemeen Reglement Dienst, van 
ie. 21 Februari 1941, opgenomen in de 

Nederlandsche Staatscourant vm · 24 Febru
ari 1941, No. 38; 

2e. 7 Juni 1943, opgenomen in de Ne
derlandsche Staatscourant van 15 Juni 1943, 
No. n3; 

b. het Algemeen Reglement Vervoer, van 
re. 1 November 1940, opgenomen in de 

Nederlandsche Staatscourant van 19 Decem
ber 1940, No. 248; 

2e. 20 Maart 1941, opgenomen in de Ne
derlandsche Staatscourant van 18 en 19 
Aptjl 1941, No. 75; 

3e. 6 September 1941, opgenomen in de 
Nederlandsche Staatscourant van 14 October 
1941, No. 200; 

4e. 4 November 1941, opgenomen in de 
Nederlandsche Staatscourant van 19 Novem-
ber 1941, No. 226; · 

5e. 29 April 1942, opgenomen in de Ne
derlandsche Staatscourant van 4 Mei 1942, 
No. 85; . 

6e. II December 1942, opgenomen in de 
Nederlandsche Staatscourant van II Decem
ber 1942, No. 242; 

7e. 28 Mei 1943, opgenomen in de Ne
derlandsche Staatscourant van 4 Juni 1943, 
No. 107; 

Be. 7 Juni 1943, opgenomen in de Neder
Jandsche Staatscourant van 15 Juni 1943, 
No. n3; 

ge. 17 Januari 1944, opgenomen in de 
Nederlandsche Staatscourant van 3 April 
1944, No. 66; 

1oe. 16 Juni 1944, opgenomen in de Ne
derlandsche Staatscourant van 26 Juni 1944, 
No. 122; 

ne. 26 Juli 1944, opgenomen in de Ne
derlandsche Staatscourant van 16 Augustus 
1944, No. 159; , 

c. het Algemeèn Reglement Dienst Lo-
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caaispoorwegen van 21 Februari 1941, opge
nomen in de Nederlandsche Staatscourant 
van 24 Februari 1941, No. 38; · 

d. het Algemeen Reglement Vervoer Lo
caalspoorwegen van 6 September 1941, op
genomen in de Nederlandsche Stp.atseourant 
van 14 Octobe~ 1941, No. 200; 

e. het Tramwegreglement· van 7 Juni 
1943, opgenomen in de Nederlandsche Staats
courant van 15 Juni 1943, No. 113; 

B. in het Algemeen Reglement Dienst, 
vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 15 
Mei 1933 (Staatsblad No. 277), het laatst 
gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 17 De
cember 1945 (Staatsblad No. F 313) de vol
gende wijzigingen aan te brengen: 

·,1. In artikel 1 wordt achter Inspecteur
Generaal in plaats van "de Inspecteur-Ge
neraal der Spoor- en Tramwegen"; gelezen: 
,,de Inspecteur-Generaal van het Verkeer";. 

II. Aan artikel 7 wordt een zevende lid 
toegevoegd, luidende: 

"7. De Inspecteur-Generaal kan van het 
bepaalde in de leden 2 tot en met 4 onthef
fing verleenen.". 

III. De punt aan het slot van artikel 8, 
vierde lid, wordt vervangen door een korll
ma en daarachter wordt opgenomen: ,,tenzij 
de bediening van de afsluitingen is opge
dragen aa·n den rangeerder, die het rangeer
deel begeleidt.". 

IV. Artikel 10, derde lid, luidende: ,,3 . 
De Inspecteur-Generaal kan voorschrijven, 
dat een .niet van afsluitingen voorziene open
bare overweg op naar zijn oordeel voldoen
de wijze wordt verlicht." 'blijft van krac1't. 

V. In artikel 13 worden de volgende wij
zigingen aangebracht: 

1e. ingevoegd wordt een nieuw tweede 
lid met den volgenden tekst: 

,,2. De Minister kan in de gevallen, ge
noemd in het eerste lid, met afwijking van 
de daar gegeven bepalingen, indien hij dit 
voor de beveiliging van de kruising noodig 
acht, de naleving van andere voorwaarden 
opleggen."; 

2e. het bestaande tweede lid van artikel 
13, wordt derde lid en voorzien van de aan
duiding 3. 

VI. In artikel 14, tweede lid, wordt in 
plaats van "tien minuten" gelezen: ,,tijdig". 

VII . In het opschrift, zoowel als in den 
tekst van artikel 15 wordt in plaats van "op, 
in of boven den spoorweg'' gelezen: ,,op, in, 
boven of onder den spoorweg". 

VIII. In artikel 17, derde lid, wordt in 
plaats van "De stand" gelezen: ,.De onvei
lige stand" . 
. IX. In artikel 27, eerste lid, vervallen 

de woorden: ,.ten minste". 
X. In artikel .~1 wordt: 
1e. in het eerste lid tusschen de woorden 

,,halte" en "moet" ingevoegd: ,, , geopend 
voor het vervoer van reizigers,"; 

2e. in het tweede lid tusschen de woor
den "station" en "moet" ingevoegd: ,, , ge
opend voor het vervoer van reizigers,"; 

3e. in het vierde lid in plaats van 
,,dienst" gelezen: ,,reizigersdienst". 

· XI. D e besl!aande bepaling van artikel 

• 
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32 worcit eerste lid en voorzien van de aan
duiding "x"; 

als tweede lid wordt aan dit artikel toege
voegd: 

"2. De Inspecteur-Generaal kan van het 
bepaalde in het eerste lid ontheffing ver
leenen. ". 

XII. Artikel 35 vervalt. 
XIII. In artikel 65, vierde lid, worden 

de woorden: ,,in beweging komen op" ver
vangen door: .,vertrekken van". 

XIV. In artikel 66, eerste lid, wordt in 
plaats van "75 kilometer" gelezen: ,,80 kilo
meter". 

XV. In artikel 67, vierde lid, vervalt het 
woord "ledig". 

XVI. In artikel 68, eerste lid, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

1e. in het gestelde onder c vervallen d e 
woorden: 

"voor losse tenderlocomotieven en voor 
losse locomotieven met afzonderlijken ten
der met den schoorsteen voorop, mits be
diend door twee locomotiefbeambten ;"; 

2e. opgenomen wordt een nieuw onder
deel d, luidende: 
. ,,d. voor losse tenderlocomotieven en voor 
losse locomotieven met afzonderlijken ten
der met den schoorsteen voorop, mits be
diend door twee locomotiefbeambten, de 
voor elk locomotieftype door de bestuurders 
van den spoorwegdienst bepaalde snelheid;"; 

3e. de letters van de bestaande onder
deelen d en e worden gewijzigd in e en f. 

XVII. De bestaande bepaling van arti
kel 70 wordt eerste lid en voorzien van de 
aanduiding 1" · 

als tweed~• li<l wordt aan dit artikel toege_ 
voegd: · 

"2. De Inspecteur-Generaal kan van het 
bepaalde in het eerste lid ontheffing ver
leenen.". 

XVIII. In artikel 79, tweede lid, wordt 
tusschen ,de woorden "motorvoertuigen" en 
"kunnen" opgenomen: ,.en op andere door 
den Inspecteur-Generaal aan te wijzen trei
nen,". 

XIX. Artikel 80, eerste lid, wordt gewij
zigd en gelezen: 

.,1. De hoofdconducteur moet, voor zoo
ver zulks door den Minister is voorgeschre
ven, gedurende den loop van den trein de 
treinrapporten invullen, als is aangegeven in 
artikel i: :co.". 

XX. In artikel 82, eerste lid, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

1e. achter .,A.R.V." vervalt het wo'ord 
,,en"; 

2e. tusschen de woorden "Spoorwegwet" 
en "welke" wordt ingevoegd: .,en van de 
tijdtafel vsn de dienstregeling"; 

3e. aan het slot vervallen de woorden: 
,,en eene tijdtafel van de dienstregeling"; 
de komma achter het voorafgaande woord 
,,reglement" wordt verva~en door een punt. 

XXI. In artikel 83, -1!"erste lid, worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

1e. in het géstelde onder a wordt t us
schen de woorden "met" en "den" inge
voegd: ,,de leiding van"; 

... 
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2e. in het gestelde onder f wordt een 
punt geplaatst achter "krachtvoertuigen" en 
vervallen de daarachter volgende woorden: 
,,en de als zoodanig dienstdoende beamb
ten.". 

XXII: Artikel 85, vierde lid, luidende: 
,,4· De Inspecteur-Generaal kan van het 

bepaalde in het eerste en tweede lid onthef
fing verleenen." blijft van kracht. 

XXIIL In artikel 103, tweede lid, wor
den de woorden "betrok.ken met het dage
lijksch toezicht belasten Rijksambtenaar" 
vervangen door: ,,Inspecteur-Generaal". 

XXIV. In artikel 107, derde lid, onder 
c, worden de woorden "alle wijzigingen" ver
vangen door: ,,belangrijke wijzigingen". 

XXV. In artikel 109 worden de volgen
de wijzigingen aangebracht: 

ze. in het tweede lid wordt in plaats van 
" goederentreinen" gelezen: ,,treinen, met 
uitzondering•. van die, welke voor het ver
voer van reizigers bestemd zijn,"; 

2e. opgenomen wordt een nieuw derde 
lid met den volgenden tekst: 

"3. De Minister kan toestaan, dat op 
vooraf aan te geven baanvakken en in voor
af aan te geven tijdvakken, de voor het ver
voer van reizigers bestemde treinen, die niet 
bedoeld zijn in artikel 107, eerste lid, vóór 
den in de <lienstregeling aangegeven tijd 
mogen vertrekken ."; 

3e. het bestaande de,de lid wordt vierde 
lid en voorzien van de aanduiding "4". 

' XXVI. In artikel no worden de volgen
de wijzigingen aangebracht: 

ze. de bestaande bepaling van dit artikel 
wordt eerste lid en voorzien van het cijfer 
,,x"; , ' 

2e. in het eerste lid, onder a, wordt ach
ter "nummer" ingevoegd: ,,(letter)"; 

3e. opgenomen wordt een nieuw tweede 
lid, luidende : 

"2. De Inspecteur-Generaal kan van het 
bepaalde in het eerste lid ontheffing ver
leenen.". 

XXVII. De in artikel II8 voorkomende 
artikelenreeks wordt gewijzigd ·en gelezen 
als volgt : 

,,2, 4-6, 7, 13, 17, 18, 21, 27, 31-34, 36, 
38, 41-47, 49, 51-55, 58, 60, 63 , 65-68, 
70, 73, 7g-81, 83, 85, 107, derde lid, 109, 
-i: xo, 113 en 117". 

C. in het Algemeen Reglement Vervoer, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 9 No
vember 1928 (Staatsblad No. 415), het 
laatst gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 
9 Februari 1940 (Staatsblad No. 563) , de 
volgende wij zigingen aan te brengen: 

I. D e punt aan het slot van artikel 2, 
eerste lid, wordt vervangen door een kom
ma en daarachter wordt opgenomen: 

"dan wel door den Spoorweg op duidelijk 
zichtbare wij ze zijn kenbaar gemaakt.". 

II. In artikel 3 worden de volgende wij
zigingen aangebracht: 

1e. het opschrift _wordt aangevuld met 
het woord: ,,Wangedrag"; 

2e. het bepaalde in § 1, onder e, wordt 
gewijzigd en gele2en: 

"e. zonder vergunning van den Spoorweg 
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op het spoorwegterrein waren ten verkoop 
aan te bieden, in plaatsbewijzen te hande
len, kruiersdiensten te verrichten en druk
werken te verspreiden of te doen versprei
den"· 

3~. ' in § 2, derde lid, wordt in plaats van 
,,f 2" ge{ezen: ,,f 4"; 

4e. het bepaalde in § 3, onder b, wordt 
gewijzigd en gelezen : · 

" b . de wachtkamers , de . vestibules, de 
perrons, de tunnels, de trappen of dè tree
planken der voertuigen door spuwen, door 
het werpen of het laten vallen van vruchten
schillen of andere voorwerpen, dan wel op 
andere wijze te verontreinigen;"; 

5e. het bepaalde in § 3, onder d, vervalt. 
III. Aan artikel 4 wordt een vierde lid 

toegevoegd, luidende: 
"4. De Ministe r vaµ Verkeer en Energie 

kan van het bepaalde in de vorige leden 
ontheffing verleenen.". 

IV. In artikel 9, tweede lid, vervallen de 
woorden: ,,op duidelijk zichtbare wijze", als
mede de komma achter het woord , moge-
lijk". ' 

V. In artikel 10 worden de volgende wij_ 
zigingen aangebracht: 

ie. inf § 1, tweede lid, wordt in plaats 
van " extra-treinen" gelezen: ,,andere trei
nen"· 

2e.' in § 2 wordt in plaats van: ,,den 
Spoorweg," gelezen: ,,het baanvak of van 
de baauvakkeh,". 

VI. Artikel II vervalt. 
VII. In artikel 13, § 2, worden de vol

gende wijzigingen aangebracht: 
ie. onder a vervallen de woorden: ,, , be

halve in de gevallen, onder b en c van deze 
paragraaf bedoèld,"; 

2e. onder b vervalt de puntkomma aan 
het slot, en wordt daaraan toegevoegd: ,,met 
een verhooging van f 0.50, indien hij als 
houder van een plaatsbewijs voor de tweede 
of derde klasse wil plaats nemen in de eer
ste klasse en ,van f 0.25, indien hij als hou
der van een plaatsbewijs voor de derde 
klasse ·wit plaats nemen in de tweede 
klasse;"; 

3e. onder c vervalt de punt aan het slot, 
en wordt daaraan toegevoegd: ,,met een irer _ 
hooging van f 0.50 voor de eerste en ·tweede 
klasse en van f 0.2 5 voor de derde klasse.''. 

VIII. In artikel 15, derde lid, wordt in 
plaats van "het normaal tarief" gelezen: 
,,den gewonen enkele-reis-prijs". 

IX. In artikel 17 worden de volgende 
v,ijzigingen aangeJ;,racht: 

1e. § I wo,·dt gewijzigd en gelezen: ,.§ x. 
In treinen, waarbij zulks in de dienstregeling 
is vermeld, heeft de reiziger slechts aan
spraak op vervoer, indien een zitplaats be
schikbaar is in de rijtuigklasse, voor welke 
zijn plaatsbewijs geldig is." ; 

2e. § 3 wordt gewijzigd en gelezen: 
,,§ 3. 1. De beambten en bedienden van 

den Spoorweg zijn bevoegd den reizigers 
plaatsen aan te wijzen, voor zoover deze be
schikbaar zijn. 

2. Indien in een rijtuig niet voldoende 
zitplaatsen beschikbaar· zijn, is een reiziger, 
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jonger dan één en twintig jaar, op aanwij
zing van de beambten en bedienden van den 
Spoorweg, verplicht, zijn zitplaats af te 
staan aan een van een behoorlijk plaatsbe
wijs voorzienen reiziger, voor zoover deze 
den leeftijd van ten minste veertig jaar 
heeft bereikt, dan wel kennelijk invalide of 
ziek is."; , 

3e. § 4 wordt gewijzigd en gelezen: 
.,§ 4. Indien bijzondere omstandigheden 

zulks ,naar het oordeel van de beambten of 
bedienden van den' Spoorweg wenschelijk 
maken, zijn deze bevoegd een grooter aantal 
reizigers in de rijtuigen toe te laten, dan 
voor iedere afzonderlijke afdeeling der rij
tuigen aangewezen is.". 

X. In artikel 18, eerste lid, vervallen de 
woorden: ,,of in de rijtuigen tijdens het ver
voer". 

XI. Artikel 21, § 3, vijfde lid, wordt ge
wijzigd en gelezen: 

,,5. . Wordt een dier, waarvoor vracht ver
schuldigd is, zonder behoorlijk vervoerbe
wijs in den trein medegenomen, dan moet 
de geleider op eerste aanvraag van den be
ambte of bediende van den Spoorweg alsnog 
betalen: 

a. den vrachtprijs voor het dier, ten min
ste evenwel een bedrag van f 1 voor de eer
ste en tweede en een bedrag van f 0.50 voor 
de derde klasse en bovendien: 

b. een verhooging van f 3 voor de eerste 
en tweede en van f 1.50 voor q; derde 
klasse.". 

XII. Aan artikel 22, eerste lid, wordt 
aan het slot een volzin toegevoegd. luiden
de: ,,De Minister van Verkeer en Energie 
kan van deze bepaling ontheffing verlee
nen.". 

XIII. In artikel 24, tweede lid, wordt in 
plaats van: ,,worden uit den trein verwij
derd" gelezen: ,,kunnen uit den trein wor
den verwijderd,". 

XIV. Il\ artikel 25 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

ze.. het bepaalde onder a wordt gewijzigd 
en gelezen: 

"a. in de rijtuigen te stappen of deze te 
verlaten aan een andere zijde dan de daar
vot>r bestemde, zoomede van een anderen 
in- of uitgang gebruik te maken dan de 
daarvoor aangewezene;"; 

2e.. lu!t bepaalde onder d wordt gewijzigd 
en gelezen: 

"d. zich zonder toestemming van den 
beambte of bediende van den Spoorweg op 
een locomotief, in een wagen, in een post
rijtuig of op eenige andere, niet voor reizi
gers bestemde plaats van den trein te be
geven, of daar zonder zoodanige vergunning 
te verblijven;"; 

3e. het bepaalde onder g wordt gewijzigd 
en gelezen: 

"g. in de rijtuigen of rijtuigafdeelingen 
muziek te maken of zonder vergunning van 
den Spoorweg waren ten verkoop aan te 
bieden en drukwerken te verspreiden of te 
doen verspreiden;"; 

4e. het bepaalde onder i wordt gewijzigd 
en gelezen: 
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,,i. in de treinen te vechten, handtaste
lijkheden te plegen, anderen lastig te vallen 
of zich op andere wijze te misdragen.". 

XV. In artikel 28 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

ze. § 1, tweede lid, wordt gewijzigd en 
gelezen: 

,,2. Worden voorwerpen, welke niet vol
doen aan de in het vorige lid gestelde 
eischen, door den Spoorweg als bagage toe
gelaten, dan kunnen daarvoor in het tarief, 
in afwijking ·van de artikelen 32, leden 2 en 
3, 33, leden I en 2, en 38 tot en met 43 van 
dit Reglement, bijzondere bepalingen vast
gesteld worden."; 

2e. § 1, derde lid, vervalt; het vierde lid 
wordt derde lid en voorzien van de aandui
ding 3; 

3e. in § 2 vervallen de woorden: ,,met 
uitzondering van goud en zilver in baren en 
platina,". 

XVI. In artikel 3 I worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

ze. § I vervalt; de §§ 2 en 3 worden ver
nummerd in 1 en 2; 

2e. in § I (nieuwe nummering) wordt 
achter "vrachtprijs" ingevoegd: ,,voor ba
gage". 

XVII. Achter artikel 31 wordt opgeno
men een nieuw artikel 31a, luidende: 

Vervoer. 

,,Art. 31a. 1. Het vervoer van bagage 
geschiedt met eiken reizigerstrein. 

2. De Spoorweg is evenwel bevoegd na
der door hem aan te wijzen en aan de ba
gageloketten aan te kondigen treinen voor 
het vervoer van bagage geheel of ten deele 
uit te sluiten, alsmede andere dan reizigers
treinen voor het vervoer van bagage aan te 
wijzen. 

3. Vervoer met een bepaalden reizigers
trein mag worden geweigerd, indien de ba
gage niet tenminste tien minuten vóór het 
vertrek van dien trein is aangeboden. Bo
vendien is de Spoorweg bevoegd, bagage 
met een anderen trein te vervoer, indien 
geen voldoende plaatsruimte beschikbaar is 
in den bagagewagen, onderscheidenlijk in de 
bagageafdeeling van den trein, voor welken 
de bagage ter inschrijving aangeboden of 
ingeschreven is. 

4. Indien de bagage onderweg moet wor _ . 
den overgeladen, geschiedt het verdere ver
voer met den voor dit vervoer aangegeven, 
aansluitenden trein, mits voldoende plaats
ruimte, alsmede tijd voor overlading, be
schikbaar is, en anders met den eerstvolgen
den daarvoor geschikten trein.". 

XVIII. In artikel 32 worden de volgen
de wijzigingen aangebracht: 

ze. De aanhef van het tweede lid wordt 
gewijzigd en gelezen: 

"2. De houder van het bagagebewijs 
heeft het recht de afgifte van de bagage op 
het station van bestemming te vorderen, 
zoodra, na aankomst van den trein, waar
mede bagage vervoerd had moeten worden, 
de tijd verstreken is ... (verder ongewijzigd)"; 

2e. In hel derde lid wordt in plaats van 
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"bagagekantoor" gelezen: ,,station"; de 
woorden "het kantoor voor den dienst" wor -
den vervangen door: ,,dit voor de afgifte 
daarvan". 

XIX. In artikel 33 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht~ 

re. in het eerste lid wordt tusschen "be
stemming" en "aan" ingevoegd: ,,tegen be
taling van de in het tarief vastgeste,lde ver
goeding"; 

2e. het derde lid wordt gewijzigd en ge
lezen: 

"3. De bepalingen omtrent den omvang 
der verantwoordelijkheid, het bedrag der 
schadevergoeding in geval van geheel of ge
deeltelijk verlies, beschadiging of vertraging 
in de aflevering van bagage, in di.a;. hoofd
stuk genoemd, zijn eveneens op de in be
waring gegeven voorwerpen van toepassing, 
met dien verstande, dat vergoed wordt de 
werkelijk geleden schade tot een maximum 
van f roo per collo. Evenwel is de Spoor
weg van alle verantwoordelijkheid ten aan
zien van de in bewaring gegeven voorwer
pen ontslagen, indien deze niet binn~n drie 

# dagen na de inbewaargeving zijn afgehaald". · 
3e. het vierde lid vervalt. 
XX. In artikel 35 worden de volgende 

wijzigingen aangebracht: 
re. in den eersten volzin wordt in plaats 

van "het onderzoek zijner" gelezen: .,zijn"; 
2e. in den tweeden volzin worden de 

woorden "dat onderzoek" vervangen door: 
.,het onderzoek van zijn bagage en hand
bagage". 

· XXL In artikel 36, § 13, wordt tusschen 
,,zijn" en "niet" ingevoegd: ,, , behoudens 
het bepaalde in § u en § u,". 

XXII. Ai;tikel 39, § 1, eerste lid, wordt 
gewijzigd en gelezen: 

,,§ r. r. Wanneer krachtens de bepalin
gen van dit Reglement door den Spoorweg 
schadevergoeding voor geheel of gedeeltelijk 
verlies van bagage verschuldigd is, kan ge
vorderd worden het bedrag der werkelijk ge_ 
leden schade, met een maximum van f ro 
per ontbrekend kilogram bruto.". 

XXIII. In artikel 42 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht:_ 

re. § r wordt gewijzigd en gelezen: 
,,§ r. Ingeval van vertraging in de afle

vering is de Spoorwèg verplicht de uit deze 
vertraging werkelijk geleden schade te ver
goeden tot ten hoogste f 0.20 voor elk kilo
gram bruto der te laat afgeleverde bagage 
en voor elk tijdvak van vier en twintig uur, 
te rekenen van het verzoek om aflevering 
tot het oogenblik, waarop de bagage ter 
beschikking van den rechthebbende is, met 
een maximum van veertien dagen."; 

::ie. § 2 vervalt; de §§ 3 en 4 worden ver
nummerd in 2 en 3; 

3e. in § ::i (nieuwe nummering), eerste 
lid, wordt gelezen: in plaats van "kunnen": 
.,kan"; in plaats van "de in § 1 of § 2 hier
boven voorziene schadevergoedingen": ,,de 
in § 1 hierboven voor.ziene schadevergoe
ding." 

XXIV. Artikel 43, derde lid, wordt ge
wijzigd en gelezen: 
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"3. Indien het belang bij de aflevering 
is aangegeven, kan in geval van vertraging 
vergoeding gevorderd worden van de uit 
deze vertraging geleden schade tot ten hoog
ste het bedrag Vl!.n het aangegeven belang.". 

XXV. Artikel 53, § 6, eerste lid, wordt 
gelezen: 

,,§ 6. x. .Behoudens de in de tarieven 
uitdrukkelijk voorziene uitzonderingen, is de 
afzender verplicht1 stukgoederen aan de bui
tenzijde op voldoende wijze te voorzien van 
een duidelijk en onuitwischbaar adres, over
eenstemmende met het adres in den vracht
brief. Indien het vervoer met een agres
kaart geschiedt [Zie artikel 58, § 9] moet 
de afzender de stukgoederen steeds op de 
vorenbedoelde_ wijze van een adres voorzien. 
In bijzondere omstandigheden is de Minis
ter van Verkeer en Energie bevoegd te be
palen, dat bij wagenladingen de 0 afzenders 
de wagens aan de buitenzijde, op de voor 
plakbriefjes bestemde plaats, op voldoende 
wijze moeten voorzien van een al dan niet 
in een enveloppe gesloten, duidelijk en on
uitwischbaar adres, overeenstemmend met 
het adres in den vrachtbrief, en waarop, in
dien de wagenladingen met een voorschot 
of een remboursement zijn bezwaard, tevens 
het bedrag van dit voorschot of dit rem
boursement moet zijn vermeld." 

XXVI. In artikel 58 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: , 

xe. in § 1, eerste lid, tweed~ volzin, 
wordt tu~schen "in" en "de" ingevoegd: ,,of 
krachtens"· 

2e. in § 5, tweede lid, onder d, vervallen 
de woorden: ,,dan wel hoe de colli gemerkt 
zijn"; 

3e. in § 5, derde lid, onder 1, vervallen 
de woorden: ,,de vermelding van de te vol
gen route en". 

XXVII. Artikel 60, § 2, wordt gewijzigd 
en gelezen: 

.,§ 2. Worden, op verzoek van den af
Zf'!nder , in den vrachtbrief, goederen deor 
den Spoorweg geteld of (en) gewogen, dan 
kan het in de tarieven vast te stellen telloon 
of (en) weegloon berekend worden; heeft 
de afzender het gewicht der goederen niet 
in den vrachtbrief aangegeven en neemt de 
Spoorweg daarmede genoegen, dan wordt 
dit als een verzoek om weging aangemerkt.". 

XXVIII. Ir. artikel 61, worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

xe. § 4 wordt gewijzigd als volgt: 
.,§ 4. 1. De vrachtbrief strekt niet tot 

bewijs tegen den Spoorweg van den daarin 
aangegeven inhoud, noch van het daarin 
aangegeven gewicht der zending, tenzij, wat 
het gewicht betreft, de zending op verzoek 
van den afzender door den Spoorweg is ge
wogen en de laatste hiervan in den vracht
brief heeft doen blijken. 

2. Met betrekking tot de goederen, waar
yan de lading krachtens de tarieven of 
krachtens met den afzender getroffen rege
lingen door den afzender geschiedt, gelden 
de opgaven in den vrachtbrief betreffende 
het aantal stuks slechts dan als bewijs tegen 
den Spoorweg, indien deze de zending heeft 
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nageteld en dit op den vrachtbrief heeft ge-
constateerd."; ..-

2e. in § 5, wordt in den eersten volzin 
achter het woord "duplicaat-vrachtbrief" 
ingevoegd: ,,(of ontvangbewijs)"; 

in den tweeden volzin wordt na: ,,dupli
-caat-vrachtbrief" ingevoegd: ,,(of het ont
vangbewijs)", wordt in plaats van "wordt" 
gelezen "worden" en in plaats van "heeft" 
gelezen "hebben"; 

3e. aan het opschrift wordt toegevoegd: 
,,of ontvangbewijs". 

XXIX. Artikel 62, § 2, twe_ede lid, ver
valt; 

het derde lid wordt tweede lid en voor-
zien van de aanduiding 2. . 

XXX. In artikel 63, § 4, wordt achter 
,,duplicaat-vrachtbrief" ingevoegd: 

,,(of ontvangbewijs)"; in plaats van "de
zen" wordt gelezen: ,,deze". 

XXXI. In artikel 65, § 3, worden de 
volgende wij zigingen aangebracht: 

1e. het gestelde onder <! vervalt; 
2e. de onderdeelen b, c, d en e worden 

achtereenvolgens genoemd a, b, c en d; 
3e. het gestelde onder a (nieuwe aan

duiding) wordt gewijzigd en gelezen: ,,a bij 
te lage gewichtsopgave van zendin~n of bij 
overbelasting van wagens, indien de afzen
der in den vrachtbrief weging door den 
Spoorweg heeft verzocht;". · 

XXXII. Artikel 66, § 2, wordt"gewijzigd 
en gelezen: 

,,§ 2. De Spoorweg is slechts verplicht 
den afzender het remboursement uit te be
talen, voor zoover het door den geadresseer
de is gestort.". 

XXXIII. In artikel 69 worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

ie. in § 1, eerste lid, worden•de woorden: 
"langs den volgens het routevoorschrift des 
afzenders of volgens de tarieven of · de 
dienstvoorschriften van den Spoorweg in 
aanmerking komenden weg" vervangen 
door: ,,langs den normaal in aanmerking 
komenden weg"; · 

2e. in § 6, eerste lid, wordt in plaats 
van "48 uur" gelezen: ,,24 uur"; 

3e. in § 6, tweede lid, vervallen de 
woorden "eèhter" en "reeds". 

XXXIV. In artikel 70 vervalt § 6, der
de lid. 

XXXV. Artikel 74 wordt gewijzigd en 
gelezen: 

,,Wanneer op verzoek van den geadres
seerde dë goederen bij de aflevering op het 
station van bestemming worden geteld en 
(of) gewogen, dan kan de Spoorweg het in 
de tarieven vast te stellen telloon en (of) 
weegloon in rekening brengen.". 

XXXVI. In artikel 88, vierde lid, wordt 
achter het woord "duplicaat-vrachtbrief" 
ingevoegd : ,,(of het ontvangbewijs)". 

XXXVII. In artikel 96, vijfde lid, wordt 
achter het woord "duplicaat-vrachtbrief" 
ingevoegd: ,,(of ontvangbewijs)". 

XXXVIII. In artikel 128, § 3, eerste lid, 
wordt in plaats van "het lijk moet" gelezen:
,,Tenzij in de tarieven anders is bepaald, 
moet het lijk". 
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XXXIX. In artikel 129, eerste en derde 
lid, wordt in de plaats van "zes maanden" 
gelezen: ,,drie maanden". 

XXXX. In artikel 130 worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

1e. in het eerste lid wordt in plaats van 
,,zes maanden" gelezen: ,,drie. maanden"; 

2e. aan het artikel wordt een zesde lid 
toegevoegd, luidende: 

"6. De Minister van Verkeer en Energie 
is bevoegd in bijzondere omstandigheden en 

. onder nader door hem te stellen voorwaar
den ontheffing te verleenen van de ver
plichting van verkoop in het openbaar, als 
in het tweede en derde lid is voorzie.Q_.". 

xxxxr. In artikel 134 wordt in plaats 
van "1,8, § 1 ," gel~zen: ,,18, lid 1, 22". 

XXXXII. In bijlage II wordt aan het 
bepaalde onder XI, letter B, zevende lid, 
toegevoegd : 

"Deze bepaling geldt niet voor militair 
vervoer van model verpakte munitie.''. 

XXXXIII. Het gestelde in Bijlage III, 
onder 5, wordt gewijzigd en gelezen: 

"5. Vóór het inladen van herkauwende 
dieren, eenhoevige dieren en varkens, moe 
de afzender den wagenvloer of het gedeelte 
van den wagenvloer, waarop de dieren wor
den geplaatst, met een voldoende laag strooi_ 
se! , zooals zuiver zand, stroo, tsfstrooisel 
of zaagsel, ter dikte van ten minste 2 cen
timeter bedekken. Bij vorst mag geen zand, 
doch moet bij voorkeur stroo worden ge
bruikt." 

D. in het Algemeen Reglement Dienst 
Locaalspoorwegen, vastgesteld bij Ko
ninklijk Besluit van 16 Maart 1935 (Staats
blad No. 142), het laatst gewijzigd bij Ko
ninklijk Besluit van 4 Maart 1940 (Staats
blad No. 568) , de volgende wijzigingen aan 
te brengen: 

I. Artikel 8 vervalt. 
II. Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt: 
1e. in het tweede lid, onder a, wordt in 

plaats van 75" gelezen· go" · 
2e. in d~~ aanhef va; 'fiet derde lid wor

den de woorden "aantal assen, dat kan wor
den geremd" vervangen door: ,,percentage 
van het geremd gewicht"; 

3e. in het derde lid, onder a, wordt in 
plaats van "75" gelezen: ,,go", in plaats van 
,,60" gelezen: ,,75'', en in plaats van "50" 
gelezen· 60" · 

4e. in"het 'derde lid, on.der b , worden de 
woorden: ,,niet kleiner dan 500 meter, 75 
kilometer in !}et uur" gewijzigd en gelezen: 
"niet kleiner dan 750 meter, go kilometer 
in het uur; kleiner dan 750 meter tiro 500 
meter, 75 kilometer in het uur." 

III . In artikel 15 wordt de p'Q.ntkomma 
aan het slot van het gestelde onder c ver
vangen door e.i:n punt en vervalt het ge
stelde onder d. 

E . in het Algemeen Reglement Vervoer 
Locaalspoorwegen, vastgesteld bij Ko
ninklijk Besluit van 17 December 1928 
(Staatsblad No. 459), het laat~t gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 17 November 
1937 (Staatsblad No. 579 L), de volgende 
wijzigingen aan te brengen: 
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~ I. Artikel 3 en het daarop betrekking 
hebbende opschrift vervallen. . 

II. In artikel 4 worden de volgende wij
zigingen aangeöracht: 

Ie. in het opschrift vervalt de 'vermel
ding "1 1 4"; 

ze. het eerste en het tweede lid verval
len; het derde en vierde lid worden eerste 
en tweede lid en genummerd "1" en "2". 

111. Artikel 5bis vervalt. 
IV. In den tekst van het in artikél 8 

opgenomen eerste lid wordt tusschen "open
gesteld," en "aan" ingevoegd: ,,tegen be
taling van de in het tarief vastgestelde ver
goeding':. 

V. In den tekst van het in artikel 9 op
genomen artikel wordt tusschen "van" en 
,,motortreinen" ingevoegd : ,,electrische trei
nen, van". 

F. in het Tiamwegreglement, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 24 Februari 1920 
(Staatsblad No. 85), het laatst gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 7 October 1938 
(Staatsblad No. 579 c), worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

In artikel 83, § 1, wordt: 
te. ingevoegd een nieuw derde lid met 

den volgenden tekst: 
"3. Van den reiziger, die anders dan door 

nalatigheid van den conducteur, bij controle 
niet in het bezit blijkt te zijn van een geldig 
plaatsbewijs, rriag een extra-vrachtprijs van 
f 0.50 worden geheven. Hij, die niet in staat 
is, of weigert dezen extra-vrachtprijs te be
talen, wordt gelijkgesteld met dengene, die 
zich zonder behoorlijk plaatsbewijs in den 
trein bevindt.". 

ze. het bestaande derde en vierde lid, 
vierde onderscheidenlijk vijfde lid en voor
zien van de aanduidingen 4 en 5. 

G. In het Koninklijk besluit van 24 Fe
bruar,i 19:.io (Staatsblad No. 85) tot vast
stelling o.a. van het Tramwegreglement, 
vervallen in het intitulé, in het gestelde on
der 2 °, letter a, zoowel als in den titel van 
het daarbij gevoegde reglement ter uitvoe
ring van artikel 1, eerste lid , letter b, der 
Locaalspoor- en Tramwegwet de woorden: 
,,letter b". 

Onze Minister van Verkeer en Energie is 
belast met de uitvoering _ van dit be~luit, 
hetwelk in het Staatsblad geplaatst en in 
afschrift aan den Raad van State medege
deeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 26sten Februari 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van V. en E., ST. VAN SCHAIK. 

(Uitgeg. 19 Maµt 1946.) 
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t Maart 1946. BESLUIT, houdende benoe
ming ·van Govemor en Altemate Go
vemor bij het Internationale Monetaire 
Fonds en bij de Internationale Bank 
voor Herstel en Ontwikkeling. 

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

Financiën, van Buitenlandsche Zaken en 
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van Overzeesche Gebiedsdeelen, van 28 Fe
bruari 1946, Afdeeling Geldwezen, no. 175; 

Gelet op artikel 1 van de wet van 20 De
cember 1945, houdende goedkeuring tot toe
treding tot de overeenkomsten van Bretton 
Woods (Staatsblad 1945, no. 318) in ver
band met article XII. Sect z (a) van de 
Articles of Agreement of the International 
Monetary Fund, en article V, sect 2 (a) van 

· de Articles of Agreement of the International 
Bank for Reconstruction and Development; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 ° . te benoemen tot Governor bij het In

ternationale Monetaire Fonds en bij de In
ternationale Bank voor Herstel en Ontwik
keling Prof. Mr. P. Lieftinck, Minister van 
Financiën; 

2 °. te benoemen tot Alternate Governor 
bij het Internationale Monetaire Fonds en 
bij de Internationale Bank voor Herstel en 
Ontwikkeling Prof. Mr. A. M. de Jong, 
Directeur van de Nederlandsche Bank, N.V.; 

3°. te bepalen, dat dit besluit in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit. 

's-Gravenhage, den 1sten Maart 1946. 
WILHELMINA 

De Mi'n. van Financiën, P. LIEFTINCK. 
De Min. van Buiten!. Z ., J . H. VAN ROYEN. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 

, . G 42 

1 Maart !1)46. WET tot nadere wijziging 
van de Haringwet 1927 (Stbl.• N ° . 387). 

Bijl. Hand. 11 39/40, 306. 
Ht1nd. II 39/40, bladz. 1525. 
Bijl. Hand. 1 39/40, 306. 
Hand. 1 45/46, bladz. 32. 

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

dat nadere wijziging van de Haringwet 1927 
(Staatsblad No. 387), zooals die is gewijzigd 
bij de wet van 22 April 1937 (Staatsblad 
N°. 701), w~nschelijk is; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad v. State enz.: 
Art. 1. De Haringwet 1927 (Staatsblad 

N° 387) wordt als volgt gewijzigd: 
Na artikel 14 wordt ingelascpt een nieuw 

artikel 15, luidende: 
"Art. 15. Indien een der feiten, in deze 

wet strafbaar gesteld, wordt begaan door of 
vanwege een naamlooze vennootschap, eeri 
coöperatieve of andere rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereeniging of een stichting, 
wordt de strafvervolging ingesteld en de 
straf uitgesproken tegen hem, die tot het feit 
opdracht gaf of die de feitelijke leiding had 
bij het verboden handelen of het nalaten." 

· 2. Deze we~ treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 1sten 

Maart 1946• WILHELMINA. 

De Min. v. L., V. en Voedselv. a.i., H . Vos. 

• 
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1 Maart 1946. WET tot wijziging van de 
schepenwet. 

Bijl. Hand. Il 39/40, 326; 
Hand. Il 39/40, bladz. 1537. 
Bijl. Hand. 1 39/40, 326. 
Hand. I 45/46, bladz. 32. 

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

dat het wenschelijk is de Schepenwet (wet 
van x Juli x909, Staatsblad No. 219, het 
laatst gewijzigd bij de wet van 31 December 
1936, Staatsblad No. 526) nader te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State enz.: 
Art I. Aan artikel 16 wordt een nieuw 

lid toegevoegd, luidende: 
"4. Indien Gnze Minister in geval van 

oorlogsgevaar van oordee1 is, dat de vaart te 
groote gevaren oplevert, kan 'hij een schip 
door een ambtenaar van de scheepvaart
inspectie doen aanhouden." 

Art. II. In artikel 17, lid 4, worden de 
woorden "eerste of tweede lid" vervangen 
door "eerste, tweede of vierde lid". 

Art. III. 'Aan artikel 18 wordt een nieuw 
lid 2 toegevoegd, luidende: 

"2. Van een aanhouding krachtens het 
bepaalde in artikel 16, lid 4, kan geen be
roep worden ingesteld." 

Lid 2 wordt lid J. 
Art. IV. Deze wet treedt in werking met 

ingang van den dag na_ dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 1sten 

Maart 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Scheepvaart a.i., DE BooY. 
(Uitgeg. 29 Maart 1946). 

S. G 44 

1 Maart 1946. WET, houdende wijziging 
der Ouderdomswet 1919. 

Bijl. Hand. Il 45/46, 135; 
Hand . . Il 45/46, bladz. 356; 
Bijl. Hand. I 45/46, 135; 
Hand. I ~46, bladz. 32. 

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

dat het wenschelijk is gebleken in artikel x2 
der Ouderdomswet 19x9 eenige wijzigingen 
aan te brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State enz.: 

Artikel I. 
Artikel r2 der Ouderdomswet 1919 wordt 

als volgt gewijzigd: 
De woorden: ,.drie maanden" voorkomen

de in het eerste lid, worden vervangen door 
de. woorden: ,,een jaar". 

Tusschen het eerste en tweede lid wordt 
een nieuw tweede lid ingevoegd luidende: 

"2. Het 'Bestuur der Bank is bevoegd om 
in gevallen, waarin volgens het bepaalde in 
het eerste lid geen uitkeering zou kunnen 
geschieden, op 'billijkheidsgronden te beslis-
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sen, dat de uitkeering toch zal plaats heb
ben en.in. dat geval aan wien." 

Het cijfer "2" voor het bestaande tweede 
lid gel;>~aatst wordt vervangen door h«;t cij
fer "3 . 

Artikel II. 
Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag na dien harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz. · 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 1sten 
Maart 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. z9 Maart 1946). 

S. G 45 

1 Maart 1946. WET, houdende tijdelijke 
afwijking van artikel 14, onder 2° ., der 
Hinderwet. 

Bijl. Hand. Il 45/46, 131; 
Hand. Il 45/46, blaaz. 255; 
Bijl. Hand. I 45/46, z31; 
Hand. I 45/46, bladz. 32. 

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

dat het wenschelijk is eene bijzondere voor
ziening te treffen ten aanzien van het op
nieuw in werking brengen van inrichtingen, 
als bedoeld in de Hinderwet, welke na 9 Mei 
1940 vier jaren of langer hebben stilgestaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. Sta;:e enz.: 
Art. 1, Het bepaalde in artikel 14, onder 

2 ° ., der Hi.nderwet blijft buiten toepassing 
ten aanzien van eene inrichting, welke na 9 
Mei 1940 vier jaren of langer heeft stilge-
staan, mits: . 

a. de inrichting opnieuw in werking wordt 
gebracht v66r 1 Januari 1947; 

b, de concessionaris ten minste eene 
week vóór het tijdstip, waarop de inrichting 
opnieuw in werking zal worden gebracht, 
daarvan 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 
gestelden termijn aantoont, dat de inrichting 
in goeden staat verkeert. 

2. Indien de concessionaris niet ohniet 
tijdig voldoet aan eene hem overeenkomstig 
het voorgaande lid gedane vordering of in
dien blijkt, dat de inrichting niet in goeden 
staat verkeert, kan het bevoegde gezag de 
krachens de Hinderwet voor de inrichting 
verleende vergunning of vergunningen in
trekken. Het bepaalde in artikel 20 der Hin
derwet vindt daarbij overeenkomstige toe
passing. 

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

Lasten en bevelen, enz 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 1sten 
Maart 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 15 Maart 1946). 
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I Maart x946. WET, betreffende ongeval
lenveiw:ekering van werknemers, die bij 
hun arbeid in ernstige mate aan het ge
vaar bloot staan te worden getroffen 
door ongevallen, welke als gevolg van 
oorlogshandelingen plaats hebben. 

Bijl Hand. Il 4sf 46, I x9; 
Hand. Il 45/46, bladz. x37; 
Bijl. Hand. 1 45/(16, II9; 
Hand. I 45/46, bladz. 32. " 

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

dat het wenschelijk is nadere voorzieningen 
te treffen ten aanzien van de ongevallenver
zekering van werknemers, die in het bijzon
der in dienst zijn genomen voor werkzaaxn
heden, waarbij zij in ernstige mate aan het 
gevaar bloot staan te worden getroffen door 
ongevallen ,welke als gevolg van oorlogshan
delingen plaats hebben; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State enz.: 
Art. 1, x. . Ten aanzien van werklieden 

in den zin der Ongevallenwet 1921, onder
scheidenlijk arbeiders in den zin der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922, die in het 
bijzonder in dienst zijn genomen voor werk
zaamheden, waarbij zij in ernstige mate aan 
het gevaar bloot staan te worden getroffen 
door ongevallen, welke als gevolg van oor
logshandelingen plaats hebben, wordt ter 
zake van zulke ongevallen, indien deze. hun 
in verband met die werkzaamheden .,zijn 
overkomen, in afwijking van het bepaalde bij 
of krachtens de Ongevallenwet 1921, onder
scheidenlijk de Land- en Tuinbouwongeval
lenwet 1922, het dagloon voor de vaststel
lfog van het bedrag eener voorloopig toege
kende rente, eener rente aan den getroffene 
en eener rente aan de nagelaten betrekkin
gen gesteld op het loon, dat de getroffene 
ten tijde van het ongeval gemiddeld per dag 
verdiende. Onder oorlogshandelingen wor
den voor de toepassing van deze wet mede 
verstaan de na de beëindiging van den oor
log intredende gebeurlijkheden, welke met 
den oorlog verband houden, zooals mijn- en 
bomontploffingen en andere dergelijke ge-
beurlijkheden. , 

2. Indien de getroffene ter zake van de 
in het eerste lid bedoelde werkzaamheden 
geen gevarenpremie of gevarentoelage ge
noot noch deze geacht werd in zijn loon be
grepen te zijn, wordt het overeenkomstig het 
eerste lid vastgestelde dagloon voor de vast
stelling van het bedrag eener voorloopig toe
gekende rente en eener rente aan den getrof
fene met IS ten honderd en voor de vast
stelling van het bedrag eener rente aan de 
nagelaten betrekkingen met 40 ten honderd 
verhoogd. 

3. Voor de vaststelling vaq het bedrag 
der in het eerste lid genoemde renten komt 
het dagloon, hetwelk meer dan tien gulden 
bedraagt, voor dat meerdere niet in aan-
merking. • 

2. Indien het dagloon, vastgesteld over-
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eenkomstig artikel 1, minder bedraagt dan 
het dagloon, vastgesteld of berekend over
eenkomstig het bepaalde- bij of krachtens de 
Ongevallenwet 1921, onderscheidenlijk de 
Land- en Tuinbouwongev:allenwet 1922, 
blijft het bepaalde in artikel 1 buiten toe
passing. 

3, Het bepaalde in deze wet is van toe- • 
passing ter zake van ongevallen, als bedoeld 
in artikel 1, welke na 1 September 1944 in 
eenig bevrijd gedeelte van het Rijk -in Euro
pa hebben plaats gevonden. 

4. • Te rekenen van den dag harer inwer
kingtreding vervallen de Oorlogsgeweldon
gevallenverordening en de Verordening Wij
ziging artikel 7, lid 2, der Ongevallenwet 
1921 van den Militairen Commissaris in de 
provincie Gelderland van 25 Januari 1945. 

5, Deze wet treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien harer af
kondiging. 
- Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 1sten 
· Maart 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. z9 Maart z946.) 

S. G 47 

z Maart x946. WET, houdende bekrachti
~ing van den algemeenen maatregel ·van 
bestuur tot vaststelling van een rege
ling nopens premiebetaling met behulp 
van zegelstempelmachines (Koninklijk 
Besluit van - 12 Mei 1939, Staatsblad 
No. 849). 

Bij/ .. Hand. Il 39/40, 342; 
Hand. Il 39/40, bladz. z537; 
Bijl. Hand. I 39/40, 342; 
Hand. I 45/46, bladz. 32; 

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

ben, dat het wenschelijk is, dat ingevolge het 
- bepaalde bij artikel 408, tweede lid, der In

validiteitswet, Ons besluit van 12 Mei 1939, 
Staatsblad No. 849, tot vaststelling van een 
regeling nopens premiebetaling met behulp 
van zegelstempelmachines, bij de wet wordt 
bekrachtigd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State enz.: 
Eenig artikel. 

Ons besluit van 12 Mei 1939, Staatsblad 
No. 849, tot vaststelling van een regeling 
nopens premiebetaling met behulp van ze
gelstempelmachines, wordt bekrachtigd. · 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 1sten 
Maart 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. I9 Maàrt z946). 
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1 M aart 1946. WET, tot verlenging van 
den duur van eenige heffingen van op
centen op sommige Rijksbelastingen. 

Bijl. Hand. II 45/46, 130; 
Hand. II 45/46, bladz. 356; 
Bijl. Hand I 45/46, 130; 
Hand. I 45/,46, bladz. 32. 

1 ' 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, den duur van eenige 
heffingen van opcenten op sommige 1-ijks
belastingen te verlengen; 

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 bif deze: 

Art. 1. In de artikelen 9, 10, 11, tweede 
lid, en 12, letter b, der wet van 27 Decemb(èr 
1~38 (Staatsblad No. 413), zooals deze arti
kelen zijn gewijzigd en aangevuld bij het be
sluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financiën van 24 Decem
ber 1941, No. 276 (Nederlandsche Staats
courant van 24 December 1941, No. 251) en 
bij Ons besluit van 12 April 1945 (Staat~ 
blad No. F 50), wordt in plaats van "1945" 
telkens gelezen: 1946. 

2. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 1 Januari 1946. 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven te 's-Gr:3venhagè, den 1sten 

Maart 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën a.i., W. DREES. 

(Uitgeg. 29 Maart 1946) 

S. G 49 

1 Maart 1946. - WET tot WtJz1gmg van de 
artikelen 132, 136 en 137 van de Cura
çaosohe Staatsreg@ling. 

Bijl. Hand. II 39/40, Jio; 45/46, 74; 
Hand. II 45/46, bladz. 138; 
Bijl. Hand. I 45/46, 74; 
Hand. I 4.,/46, bladz. 32; 

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

dat het noodzakelijk is de artikelen 132, 136 
en x37 van de Wet op de Staatsinrichting 
van Curaçao te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State enz.: 
Art. 'J.. De Wet op de Staatsinrichting 

van Curaçao, waarvan de tekst is bekend ge
m aakt bij Ons besluit van 15 Augustus 1936 
( S taatsblad No. 910, Publicatieblad No. 105), 
ondergaat de volgende wijzigingen: 

x O • Artikel x32, derde lid, wordt gelezen: 
" D e voorzitter en de leden van het Hof 

van Justitie worden door den Koning voor 
het leven benoemd, behoudens het bepaalde 
in artikel 136, eerste lid." 

2°, Artikel 136 wordt gelezen: 
"1. De voorzitter en de leden van het 

Hof van Justitie worden door den Koning 
ontslagèn: 
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a. wanneer zij den leeftijd van zestig ja-
ren hebben bereikt; '-

b. bij · gebleken ongeschiktheid wegens 
aanhoudende ziels- of licg,iams.zie.kte of we
gens ouderdomsgebreken; 

c. , wanneer zij onder curateele zijn ge
steld; 

d. - bij gebleken wangedrag of onzedelijk
heid, of bij gebleken grove achteloosheid in 
de waarneming van hun ambt. -

2. In de gevallen bedoeld in het eerste 
lid onder a, b en c, wordt het ontslag eervol 
verleend. 

3. In het geval bedoeld in het eerste lid 
onder b wordt voor aanspraak op pensioen 
geen nader bewijs van de oorzaak der onge
schiktheid gevorderd." 

3°. Artikel 137; eerste lid, wordt gelezen: 
"Wanneer de Gouverneur .oordeelt, dat 

een der redenen van ontslag als in het eerste 
lid onder b of d van het vorig artikel ge
noemd, aanwezig is, draagt hij na den Raad 
van Bestu_ur te hebben gehoord en .met toe
zending- van alle stukken op de zaak betrek
kelijk, het ontslag van den betrokken ambte-
naar aan den Koning voor." • 

2. Aan de thans zittende, in artikel x be
doelde leden van de rechterlijke macht, die 
op het tijdstip van de inwerkingtredin~ v_an 
deze wet den vollen ouderdom van zestig Ja
ren hebben , bereikt, wordt ontslag verleend 
met ingang van een door ons te bepalen dag. 
Aan hen zal een naar reden van een dienst
tijd van 20 jaren berekend pensi~n - dat 
nochtans het in de pensioenverordening ge
steld maxim.urn niet te boven mag gaan -
worden toegekend. 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien van hare afkondi
ging in Curaçao. 

Lasten en bevelen, enz. 
· Gegeven te 's-Gravenhage, den rsten 
Maart 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd. , LOGEMANN. 

(Uitgeg. 15 Maart 1946). 

S. G 5 0 

1 Maart 1946. WET tot WtJztgmg van de 
artikelen 132, 136 en 137 van de Suri
naamsche Staatsregeling. 

Bijl. Hand. II 39/40, JIO; 45/46, 74; 
Hand. II 45/46, bladz. 138; 
Bijl. Hand. 1 45/46, 74; 
Héb:ld . 1 45/46, bladz. 3_2. 

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

dat het noodzakelijk is de artikelen 132, 136 
en 137 van de Wet op de Staatsinrichting 
van Suriname te wijzigen; 

·zoo is het, dat Wij, den Raad v. State enz.: 
Art. 1 • . De Wet op de Staatsinrichting 

van Suriname, waarvan de tekst is bekend 
gemaakt bij ons besluit van 15 Augustus 
1936 (Staatsblad No. 909, Gouvemements
blad No. 156), ondergaat de volgende wijzi
gingen: 
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1 °. Artikel 132, derde li~, wordt ge
lezen: 

"De voorzitter en de leden van het Hof 
van Justitie worden door den Koning voor 
het leven benoemd, behoudens het bepaalde 
in artikel 136, eerste lid." · 

, 2°. Artikel 136 wordt gelezen: 
"x. De voorzitter en de leden van het 

Hof van Justitie worden door den Koning 
ontslagen: 

a. wanneer zij den leeftijd van zestig ja
ren hebben bereikt; 

b. bij gebleken ongeschiktheid wegens 
aanhoudende ziels- of lichaamsziekte of we
gens ouderdomsgebreken; 

c. wanneer zij onder curateele zijn ge
steld; 

d. bij gebleken wangedr.ig o.f onzedelijk
heid, of bij gebleken grove achteloosheid in 
de waarneming van hun ambt. 

2. In de gevallen bedoeld in het eerste 
lid onder a, b en c, wordt het ontslag eervol 
verleend. 

3. In het geval bedoeld in het eerste lid 
onder b wordt voor aanspraak op pensioen 
geen nader bewijs van de oorzaak der onge
schiktheÎd gevorderd." 

3°. Artikel 137, eerste lid, wordt ge
lezen: 

"Wanneer de Gouverneur oordeelt, d~t 
een der redenen van ontslag als in het eerste 
lid onder b of d van het vorig artikel ge
noemd, aanwezig is, draagt hij na den Raad 
van Bestuur te hebben gehoord en met toe
zending van alle stukken op de zaak betrek
kelijk, het ontslag van den betrokken ambte
naar aan den Koning voor." 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien van hare afkondi
ging in Suriname. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te · 's-Gravenhage, den xstèn 
Maatt 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 

(Uitgeg. r5 Maart I!)46). 

s. ~ 51 

I Maart r946. WET tot verlenging van het 
privilege van De Surinaamsche Bank 
om als circulatiebank in Surinamewerk
zaam te zijn en machtiging, bij besluit 
in bepaalde gevallen af te wijken van 
de Surinaamsche Bankwet 1928. 

Bijl. Hand. II 45/46, r27. 
Hand. II 45/46, bladz. 255. 
Bijl. Hand. 1 45/46, r27. 
Hand. 1 45/46, bladz. 32. 

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

dat het wenschelijk is het bij de Surinaam
sche Bankwet 1928 (Staatsblad No. 231), 
zooals deze sedert is gewijzigd en.aangevuld, 
aan De Surinaamsche Bank verleend privi
lege, om als circulatiebank in Suriname 
werkzaam te zijn, zooals dit bij Maatregel 
van den Gouverneur van Suriname van 18 
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December 1944 (G.B. No. 190) tot 1 Ja
nuari 1946 werd verlengd, nader te verlen
gen en in bepaalde gevallen afwijking van 
genoemde wet bij besluit mogelijk te maken~ 

Zoo is het, dat Wij , den Raad v . State enz.: 
Art. 1. Het bij de Surinaamsche Bank

wet 1928 (Staatsblad No. 231), zooals deze 
sedert is gewijzigd en aangevuld, aan De 
Surinaamsche Bank_ verleend privilege om 
als circulatiebank in Suriname werkzaam te 
zijn, wordt verlengd tot 1 Januari 1947, of 
zooveel langer als in verband met de in 
overweging zijnde herziening van het Suri
naamsch circulatiebankwezen door Ons noo
dig zal wor9en geacht. 

2, Wij öehouden Ons voor, bij besluit af 
te wijken van de Surinaamsche Bankwet, in
dien en voor zoover zulks noodig mocht blij
ken in verband met de gevolg_en, voort
vloeiend uit de huidige bijzondere omstan
digheden en uit de tijdelijke verplaatsing 
van den hoofdzete} van de Surinaamsche 
Bank naar Paramaribo krachtens den Maat
regel van den Gouverneur van Suriname van 
24 Mei 1940 (G.B. No. 60), gewijzigd en 
aangevuld bij Maatregel van 29 Mei d.o .v. 
(G.B. No. 67), en de terugplaatsing van 
dien zetel naar Amsterdam ·met ingang van 
1 J a,,nuari 1946. 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien van hare 
afkondiipng en werkt terug tot den 1sten 
Januari 1946. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den rsten 
Maart 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 

(Uitgeg. 15 Maart r946) .' 

S. G 52 

I Maart r946. WET tot vaststelling van 
het slot der rekening van de uitgaven 
en ontvangste.D voor Suriname over het 
dienstjaar 19~7. 

Bijl, Hand. II 39/40, 289. 
Hand. Il 39/40, bladz. r525. 
Bijl. H and. 1 39/40, 289. 
Hand. 1 4?/46, bladz. 32. 

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

dat het slot der rekening van de uitgaven en 
ontvangsten voor Suriname over het dienst
jaar 1937, ingevolge het eerste lid van a r ti
kel n6 der Surinaamsche Staatsregeling, bij 
de wet behoort te worden vastgesteld, ver
mits de Surinaamsche begrooting voor dat 
dienstjaar definitief is vastgesteld bij de 
wet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v . State enz.: 
Art. 1. Het slot der rekening van de uit

gaven en orttvangsten voor Surinall'lf over 
het dienstjaar 1937 wordt vastgesteld als 
volgt: 

De uitgaven hebben bedragen zes miIIioen 
vierhonderd zes en negentig duizend vier en 
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tachtig gulden vijf en zestig en een halven 
<:ent (f 6,496,084.656). 

De ontvangsten hebben bedragen vier mil
lioen drie en zeventig duizend zeshonderd 
vijl en twintig gulden negen en negentig en 
een ha/ven cent (f 4,073,625.996) . 

Het_ nadeelig slot der rekening bedraagt 
alzoo twee millioen vierhonderd twee en 
twi,ntig duizend vierhonderd acht en vijftig 
gulden zes en zestig cent (f 2,422,458.66) . 

2. Het in het voorgaand artikel genoem.d 
nadeelig slot wordt gedekt door een bijdrage 
uit 's Rijks schatkist, te weten: 

1. ter bevordering van de welvaart drie
honderd vijf en veertig duizend vijfhonderd 
-een en tachtig gulden vijf en tachtig cent 
(f 345,581.85); 

2. ter dekking van het begrootingstekort 
twee millioen zes en zeventig duizend acht
honderd zes en zeventig gulden één en tach
tig cent (f 2,076,876.81). · 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven t e 's-Gravenhage, den 1sten 

Maart 1946. 
WILHELMINA. 

De Min . v . Overz. Gebiedsd., LOGEMANN . 

(Uitgeg. 15 Maart 1946.) 

S. G 55 

4 Maart r946. BESLUIT, betreffende het 
gesticht 's H eerenloo-Lozenoord, te Er
melo. · 

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

Binnenlandsche Zaken van 25 Februari 1946, 
- No. 1976, Afdeeling Armwezen ; · 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad No. 96), zooals deze wet laatstelijk is 
gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van het besluit van 16 

Augustus 1940, B.Z. No. 2A, te bepalen : 
Art. 1. Aan de "Vereeniging tot opvoe- · 

ding en verpleging van icij,Qten en achterlijke 
kinderen", gevestigd te lJtrecht, wordt ver
·gunning verleend om de gestichten ,,'s-Hee
renloo" en "Lozenoord", beide te Ermelo, tot 
oprichting waarvoor vergunning is verleend 
bij Onze besluiten onderscheidenlijk van 13 
Feb,:uari ,892 (Staatsblad No. 43) en 9 
Maart 1910 (Staatsblad No. 82), in te rich
ten tot één gesticht voor zwakzinnigen (idio_ 
ten en imbecillen), onder den naam stichting 
,,'s.-Heerenloo-Lozenoord", overeenkomstig 
de overgelegde teekeningen en beschrijvin
gen. 

2. In het gesticht, bestaande uit een 
hoofdgebouw benevens 16 paviljoenen (11 
voor mannelijke - voormalige stichting 
,.'s-Heerenloo" - en s voor vrouwelijke pa
tiënten - voormalige stichting "Lozenoord") 
en de noodige dienstgebouwen, mogen niet 
meer worden verpleegd dan 498 mannelijke 
en 263 vrouwelijke zwakzinnigen. 

Bovendien mogen gedurende het tij dvak, 
eindigende 31 December 1949, nog wordep. 
verpleegd , in het gesticht 60 mannelijke en 
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40 vrouwelijke zwakzinnigen en in het nood
paviljoen (voormalige keuken v an de stich

. ting_ .,Lozenoord") 35 meisjes. . 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

zal het maximum bepalen van het getal ver
pleegden, dat in elk paviljoen mag_ worden 
opgenomen. 

3. Zonder toestemming van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken mogen, op 
het gestichtsterrein geene opstallen, tenzij 
overeenkomstig de t eekeningen en beschrij
vingen, bedoeld in artikel :i:, worden opge
richt, en mag niet aan derden de beschikking 
over eenig deel van het terrein worden ge
geven. 

4. Zonder toestemming van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken mag in de 
gebouwen, de rioleering en verdere inrich
tingen op het terrein, zoomede in de afras
tering van het terrein en in de omheining 
der tuinen geene verandering worden aange
bracht,- welke tengevolge zoude hebben, dat 
zij niet meer geheel overeenstemden met de 
teekeningen en beschrijvingen, bedoeld in 
artikel 1. 

5. In elk voor meer dán één verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op eene duidelijk 
zichtbare plaats het aantal personen aange
geven, waarvoor het bestemd is. 

6. De geneeskundige behandeling der 
verpleegden wordt opgedragen aan ten min
ste 3 geneeskundigen, di..e gevestigd moeten 
zijn in woningen op het terrein van het ge
sticht en die buitetl- het gesticht geen genees
kundige praktijk mogen uitoefenen dan voor 
zooverre dit door Onzen Minister van Bin- ' 
nenlandsche Zaken wordt toegestaan. 

7. Een afschrift van dit besluit en van 
de beschikkingen, bedoeld in de artikelen 2, 
3 en 4, zoomede eene copie van de teeke
ningen en beschrijvingen , bedoeld in artikel 
1 , moeten in het gesticht aanwezig zijn, -en 
aan de inspecteurs voor het staatstoezicht op 
krankzinnigen en krankzinnigengestichten en 
aan den officier van justitie te allen tijde op 
verlangen t er inzage voorgelegd worden. 

Onze- Minister van Binnenlap.dsche Zaken 
is belast met d e uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 4den Maart 1946. 

WILHELMINA. 
D e Min . v an Binnenlandsche Zaken,'BEEL. 

(Uitgeg. 19 Maart 1946.) 

S. G 57 

20 Maart 1946. BESCHIKKING van den 
Minister van Financiën, houdende vast_ 
stel-ling van de Achtste Aanvullingsbe
schikking Deblokkeering 1945. 

D e Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen terzake van de 
geldzuivering; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 3 
Augustus 1945, houdende vaststelling van 
het Machtigingsbesluit Geldzuivering (Stbl . 
no. F 133); 
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Heeft goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. D eze beschikking verstaat onder: 
hypothecaire geldleening: een geldleening, 

waarbij tegelijk met of onmiddellijk voor of 
na de verstrekking van het geleende bedrag 
tot zekerheid daarvan hypotheek wordt ver

·leend; 
crediefnemer: hij, die geld te leen ontvangt 

bij overeenkomst van hypothecaire geldlee:
ning; 

credietgever: hij, die geld verstrekt bij 
overeenkomst van hypothecaire geldleening. 

2. Een hypothecaire geldleening in den 
vol'ql van een bouwcrediet, waarbij het geld 
wordt verstrekt al .naar mate de bouw van 
het tot onderpand strekkende onroerende 
goed of schip vordert, tot een maximum van 
het in de hypotheekovereenkomst genoemde 
bedrag, is voor de toepassing van deze be
schikking gelijkgesteld aan een hypothecaire 
geldleening, als bedoeld in artikel 1. Zij kan 
verstrekt worden krachtens de bepalingen, 
gesteld in artikel 3. 

3. 1. Een)lypothecaire geldleening mag 
slechts uit vrij tegoed of vrije betaalmidde
len van den credietgever worden verleend, 
onder ·voorwaarde, dat bet onder verband 
van hypotheek geleende bedrag door den 
credietgever op• geblokkeerde rekeni_ng van 
den credietnemer wordt goedgeschreven en 
door den credietnemer op zijn geblokkeerde 
rekening wordt aanvaard. 

2 . Leden van de Bedrijfsgroepen Levens
verzekering, Landbouwcredietbanken en 
Spaarbanken, en van de Vakgroepen 
Scheepshypotheekbanken, Hypotheekbanken 
en Bouwkassen mogen hypothecaire geld
leeningen verstrekken uit geblokkeerd té
goed. onder voorwaarde, dat het onder ver
band van hypotheek geleende bedrag door 
den credietgever op geblokkeerde rekening 
van den credietnemer wordt goedgeschreven, 
en door den credietnemer op zijn geblok
keerde rekening wordt aanvaard. 

3 . Leden v!ln andere nader door den Mi
nister van Financiën aan te wijzen Bedrijfs
of Vakgroepen, alsmede andere instellingen 
en personen!, kunnen krachtens beschikking 
van den Minister van Financiën voor de 
toepassing van deze beschikking gelijkge
steld worden aan de in het tweede: lid be
doelde leden van de bedrijfsgroepen Levens
verzekering, Landbouwcredietbanken en 
Spaarbanken en van de Vakgroepen 
Scheepshypotheekhanken, Hypotheekbanken 
en Bouwkassen. 

4. I nschrij ving van hypotheek in de daar
toe bestemde registers geschiedt slechts in
dien een verklaring is overgelegd van den 
notaris, te wiens overstaan de hypotheek
acte werd verleden, dat de hypotheek niet 
strekt tot zekerheidstelling van een hypo~e
caire geldleening, als omschreven in de ar
tikelen 1 en 2, dan wel dat de hypothecaire 
geldleening is verst~kt op de in artikel 3 
vporgeschreven wijze. 

5. r. · Het nemen van hypotheek, tot ze
kerheid voor de nakoming van een andere 
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verbintenis dan die tot terugbetaling van 
tegelijk met of onmiddellijk voor of na de 
verleening der hypotheek gestort geld, wordt 
beschouwd al!\ misdrijf, indien de credietge

. ver bij het afsluiten van de hypotheekover-
eenkomst wist of redelijkerwijze kon vermoe
den, dat de credietnemer de hypotheek ver
leende voor zoodanige andere verbintenis, 
met het oogmerk om de toepasselijkheid van 
artikel 3 te ontgaan. Indien de credietgever 
dit wist of redelijkerwijze kon vermoeden, is 
de hypotheek van rechtswege nietig. 

2. Het geven van hypotheek, ter meer
dere zekerheid van de nakoming van een 
andere verbintenis dan die tot terugbetaling 
van tegelijk met of onmiddellijk voor of na 
de verleening der hypotheek gestort geld, 
wordt beschouwd als mistlrijf, indien de cre
dietnemer de hypotheek verleende voor zoo
danige andere verbinterlis, met het oogmerk 
om de toepasselijkheid va11 de voorschriften 
van artikel 3 te ontgaan. 

3. De notaris, te wiens overstaan een hy
potheekacte wordt verleden, is verplicht, in
dien .deze acte niet betrekking heeft op een 
hypothecaire geldleening, als omschreven in 
de artikelen l en 2, credietnemer en crediet
gever te wijzen op het gestelde in het eerste 
en tweede lid van dit artikel. 

6. De credietnemer is gerechtigd om het 
op geblokkeerde rekening ontvangen bedrag 
van de hypothecaire geldleel).ing te gebrui
ken om een reeds eerder verkregen hypo
thecaire geldleening af te lossen door over
boeking van zijn geblokkeerde rekening naar 
de geblokkeerde rekening van dengene, die 
deze reeds bestaande hypothecaire geldlee
ning heeft verleend, of van een derde, die in 
diens rechten is getreden. 

7. Behoudens het bepaalde in artikel · 6 
mag aflossing van hypothecaire geldleenin
gen, aangegaan na inwerkingtreding van 
deze beschikking, slech.ts geschieden uit vrij 
tegoed of vrije betaalmiddelen van den cre
dietnemer; zij geschiedt op vrije rekening 
van den credietgever, behalve indien het be
treft aflossing van· een uit geblokkeerd te
goed verleend hypothecair crediet, welke een 
aflossing van 5 pct. per jaar van het opge
nomen crediet te boven gaat, in welk geval 
het meerdere op geblokkeerde rekening van 
den credietgever moet worden gestort, t enzij 
de Minister van Financiën ànders bepaalt. 

8. Overtreding van de bepalingen van 
artikel 3 en artikel 7 wordt beschouwd als 
een misdrijf. 

9. De Minister van Financiën regelt alle 
gevallen, waarin deze beschikking niet voor
ziet. 

10. D eze beschikking kan worden aange
haald als " Achtste Aanvullingsbeschikking 
Deblokkeering 19451'. 

ll. 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 Maart 1946. 
De Min. van Fin~ciën a.i., W . DREES. 

,, (Uitgeg. ' 22 Maart z946.) 
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6 Maart z946. BESLUIT tot opheffing van 
de tijdelijke korting, welke bij Konink
lijk besluit van 7 November 1933 (Stbl. 
no. 580) - aangevuld bij Koninklijk 
besluit van r5 December 1938 (Staats
blad no. 141) - werd gelegd op de ho
noraria en vergoedingen bedoeld in ar
tikel 23 van 'het Koninklijk besluit van 
II Juli 1922 (Staatsblad no. 444), sinds
dien gewijzigd. 

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

Binnenlandsche Zak,en van 11 December 
1945, no. 5593/R, afdeeling Ambtenarenza
ken; 

Overwegende, dat het wenschelijk is over 
te' gaan tot volledige opheffing van de tijde
lijke korting, met ingang van 1 December 
1933 gelegd op de honoraria en vergoedin
gen, verschuldigd wegens of in verband met 
geneeskundig onderzoek, dat is ·verricht inge
volge artikel 71, 76 of 78 der P ensioenwet 
1922 (Staatsblad no. 240); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Februari 1946, no. 16); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor_ 
noemden Minister van 27 Februari 1946, no. 
6783/R, afdeeling Ambtenarenzaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: . 
te bepalen: 
Art. 1, Ons besluit van den 7den No

vember 1933 tot vasts,telling van een tijde
lijke korting op de honoraria en vergoedin
gen, bedoeld in artikel ~ van Ons besluit 
van II Juli 1922 (Staatsblad no. 444), op
genomen in Staatsblad no. 580, zooals dat is 
gewijzigd bij Ons besluit van den 15den 
December 1938, opgenomen in Staatsblad 
no. 141, wordt, gerekend van 1 Januari 1946, 
ingetrokken. 

2. Dit besluit treedt in werking' met in
gang van den tweeden dag, volgende op dien 
van de dagteekening van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers, hoofden van departemen
ten van algemeen bestuur, zijn ieder voor 
zooveel hem, betreft, belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenka
mer. 

's-Gravenhage, den 6den Maart 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 19 Maart z946.) 
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7 M aart z946. BESLUIT, betreffende het 
houden van terechtzittingen van enkel
voudige kamers van eenige arrondisse
ments- rechtbanken ook buiten denoofd
plaa~s van het arrondissement. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht· van Onzen Minister van 
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Justitie van den 16 Januari 1946, Kabinet 
Bureau A, Nr. 561 J /45; ) 

Overwegende, dat het wenschelijk is, dat , 
enkelvoudige kamers van eenige arrondisse
ments-rechtbanken terechtzittingen zullen 
houden ook buiten de hoofdplaats van het 
arrondissement; 

Gelet op artikel 50 in verband met artikel 
34 van de Wet op de Regterlijke Organisatie 
en het Beleid èer Justitie; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
den 19 Februari 1946, Nr. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Justitie van den 4 Maart 1946 , 
Kabinet Bureau A, Nr. 561 N /45; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De hierna te noemen arrondisse

ments-rechtban ken zullen, voor zooveel be
treft de enkelvoudige kamers, waarvan de 
politierechter, de kinderrechter of de b ijzon
dere politierechter bedoeld in het Besluit be
rechting economische delicten, lid is, buiten 
de hoofdplaats van het arrondissement te
rechtzit tingen houden op de daarbij a ange
wezen plaatsen: 

A. de arrondissements-rechtbank te 
's-Hertogenbosch : te Eindhoven ; 

B. de arrondissements-rechtbank t e Bre
da : te Tilburg, Roosendaal, Bergen op Zoom 
en Fij naart; • 

C. de arrondissements-r.ed,tbank te Maas
tricht: te Sittard, Gulpen, Heerlen, Beek, 
Vaals en Bocholtz; 

D. de arrondissements- rechtbank te Roer -
mond: te Venray; 

E. de arronàissements-rechtbank te Arn
hem: te Tiel; 

F.. de arrondissements-rechtbank te Zut
p}len: te Apeldoorn, Harderwijk, Barneveld 
en Groenlo; 

G. de arrondissements-rechtbank te Dol'
drecht : te Vianen, Gorinchem en Oud-Beij
erland; 

H . de arrondissements- rechtbank te Mid
delburg: te Zierikzee, Tholen, Ter Neuzen 
en Hulst; - , 

1. de arrondissements-rechtoank te Gro
ningen: te Winschoten. 

2. De President van de arrondissements
rechtbank bepaalt, _welke zaken op de te
rechtzittingen buiten de hoofdplaats van het 
arrondissement zullen worden behandeld. 

3. De kinderrechter kan ' op plaatsen, 
waar hij t e rechtzittinge n houdt, alle werk
zaamheden, ook buiten een eigenlijke te
rechtzitting, verrichten, waartoe hij in de 
hoofdplaats van het arrondissement be
voegd is. 

4. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag, volgende op dien zijner afkon
diging. 

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

's-Gravenhage, den 7den Maart 1946. 
• WILHELMINA. 

De Min. van justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg . 12 Maart z946.) 
• 
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7 Maart z946. BESLUIT. betreffende voor
behoud van auteursrecht op hydrogra
fische kaarten en boeh.--werken, uitge
geven door of vanwege den Minister van 
Marine. 

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

Marine, van den 6 Maart 1946, no. JzD 
1/275/1/46; 

Gelet op artikel II, lid 2, van de Auteurs
wet 1912; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is voor
zieningen te treffen om de door of vanwege 
Onzen Minister van Marine uitgegeven en 
uit te geven hydrografische kaarten en boek
werken tegen nadruk te beschermen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Ten aanzien van de hydrografi
sche kaarten en boekwerken, welke zijn of 
worden uitgegeven door of vanwege Onzer. 
Minister van Marine, zijn alle auteursrech
ten ten behoeve van den Staat der Neder
landen voorbehouden overeenkomstig artikel 
II, lid 2, van de Auteurswet 1912. 

2, Dit Besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden op 1 Februari 1946. 

3, Onze lV[inister van Marine is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den_7den Maart 1946. 

' WILHELMINA. 
De Min. van Marine, DE BooY. 

(Uitgeg . zs Maart z946.) 
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4 Maart z946. BESCHIKKING van den 
Minister van Financiën, houdende na
dere vaststelling van de Beschikking 
Molestverzekeringsuitkeeringen 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 Machtigings
hesluit Geldzuivering (Stbl. no. F 133); 

Heeft goedgevonden en verstaan te be
palen als volgt: 

I. 
De beschikking Molestverzekeringsuitkee

ringen 1945 (Staatsblad no. F 235), aange
vuld bij Beschikking van 19 November 1945 
(Staatsblad no. F 295), wordt nader vastge
steld als volgt: 

Art. 1. Voor de toepassing van deze be
schikking en de krachtens deze beschikking 
te geven nadere regelen en voorschriften 
wordt verstaan onder: 

a. 'onderlinge - molestverzekeringsmaat
,;chappijen. alle maatschappijen, vereenigin-
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gen, stichtingen en instellingen, •van welken 
aard of samenstelling ook, , die zich al dan 
niet uitsluitend ten doel stellen oorlogs
schade op onderlingen grondslag, geheel of 
g~deeltelijk, te dekken; 

b. de Herstelbank, de Maatschappij tot 
Financiering van het Nationaal Herstel 
N.V. ' 

Art. 2. x. Onderlinge molestverzeke
ringsmaatschappijen zijn verplicht alle uit
keeringen, van welken aard ook, ter zake 
van schade aan roerende en onroerende goe
deren, zoo noodig na daartoe van De Neder
landsche Bank verkregen vergunning, te 
storten op een ten name van den betrokken 
verzekerde, van zijn rechtsopvolger onder 
algemeenen titel, of van dengene die met in
achtneming van het bij het vijfde lid be
paalde in zijne rechten is getreden, te ope
nen, geblokkeerde rekening bij de Herstel
bank, zulks zoo noodig in afwijking van de ' 
bepalingen der desbetreffende overeenkom
sten. 

2. Door deze stortingen zijn de onderlin
ge molestverzekeringsmaatschappijen, ten 
beloope van het gestorte bedrag, tegenover 
de betrokken verzekerden of degenen, die 
met inachtneming van het bij het vijfde lid 
bepaalde in~ rechten zijn getreden, rechts_ 
geldig gekweten, nadat de Herstelbank aan 
haar , een geteekend ontvangstbewijs heeft 
afgegeven, waarin de Herstelbank uitdruk
kelijk verklaart, dat zij de storting in haar 
administratie heeft verantwoord en als zoo
danig heeft aanvaard. De Herstelbank is 
slechts gehouden dat ontvangstbewijs af te 
geven, indien de molestverzekeringsmaat
schappij, ten genoege van de Herstelbank, 
schriftelijk de gegevens heeft verstrekt, wel
ke deze bank ter uitvoering van de haar in 
deze Beschikking opgedragen taak noodig 
acht. 

3. Onder dé uitkeeringen, genoemd in 
het eerste lid, zijn niet begrepen uitkeerin
gen, verschuldigd op grond van een overeen- . · 
komst van transportverzekering op goederen. 

4. De Herstelbank kan door den Minis
·ter van Financiën gemachtigd worden te be
palen, dat bepaalde uitkeeringen of catego
rieën van uitkeeringen, geheel of gedeelte
lijk, door één of meer onderlinge molestver
zekeringsmaatschappijèn rechtstreeks hetzij 
als geblokkeerd, hetzij als vrij tegoed aan 
verzekerden of aan' degenen, die met inacht
neming van het bij het vijfde lid bepaalde in 
hunne rechten zijn getreden, al dan niet bij 
derden beschikbaar worden gesteld. 

5. De aanspraken op uitkeeringen van 
schadepenningen, als bedoeld in het eerste 
lid, en de vorderingen op de Herstelbank tot 
uitbetaling of overschrijving van de bij_ 
haar, overeenkomstig het in het eerste lid 
bepaalde. op geblokkeerde rekening gestorte 
uitkeeringen, mogen zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van de Herstel bank 
niet worden vervreemd of verpand. Voor de 
toepassing van deze bepaling gelden een on
herroepelijke volmacht tot inning en een 
sc!1 eiding van een onverdeeldheid, waartoe 



1946 

de uitk~ring en, onderscheidenlijk of, het 
geblokkeerde tegoed behoort, als een over
dracht. 

6. De Herstelbank verleent eefl toestem
ming, als in het vorige lid bedoeld, niet dan 
met inachtneming van de door den Minister 
van Financiën te geven aanwijzingen. 

Art, 3. 1. Uit of van de geblokkeerde re
keningen, genoemd in artikel 2, kan door de 
Herstelbank in afwijking van het bepaalde 
in artikel 18 van de Beschikking Deblokkee
ring 1945 (Staatsblad no. F 196), uitbeta
ling of overschijving van daarop gestorte uit
keeringen geschieden, met inachtneming van 
het in de leden 2 en 3 van dit artikel be
paalde. 

2. Indien de Herstelbank zulks verlangt, 
is de 1betrokken verzekerde gehouden haar 
schriftelijk te verklaren, dat hij de hem door 
deze maatschappij gestelde en in die verkla
ring te omschrijven voorwaarden met be
trekking tot de besteding van het uit te be
talen of over te schrijven bedrag, zal naleven. 

3. De Herstelbank dient bij he~ stellen 
der in lid 2 genoemde voorwaarden de rege
len, haar hiertoe door den Minister van Fi
nanciën gegeven, na te leven. 

Art. 4. Overtreding van het bepaalde in 
artikel 2, leden 1 en 5, zoomede het niet-na
komen van een voorwaarde als omschreven 
in een verklaring, bedoeld in artikel 3, lid 2, 

wordt beschouwd als misdrijf. 
Art. 5. De Minister van Financiën trèft, 

zoo noodig, nadere voorzieningen ter uitvoe- • 
ring van deze beschikking. 

Art, 6. Deze beschikking wordt aange
haald als: Beschikking Molestverzekerings
uitkeeringen 1945. 

II. 
Deze Beschikking, die in het Staatsblad 

wordt geplaatst, treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

's-Gravenhage, den 4den Maart 1946. 
De Min. van Financiën a.i., W. DREES. 

(Uitgeg. zs Maart z946). 

S. G 62 

6 Maart z946. BESCHIKKING van den 
Minister van Financiën, houdende vast
stelling van de Beschikking na-inleve
ring bank- en muntbiljetten en ziiver
bons. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen ter zake van de 
bij het "Besluit intrekking bank_ en munt
biljetten van honderd gulden" (Staatsblad 
no: F n5) en de Beschikking Geldzuiverin$ 
1945 (Staatsblad no. F 169) buiten ornlooi) 
gestelde bank- en muntbiljetten en zilver
bons; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 3 
Augustus 1945, houdende vaststelling van het 
Machtigingsbesluit Geldzuivering (Staats
blàd no. F133); 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
Art. 1, De eigenaren van ingevolge het 

48 

Koninklijk Besluit van 5 Juli 1945 (Staats
blad no. F n5) en de Beschikking Geldzui
vering 1945 (Staatsblad no. F 169) buiten 
omloop gestelde bank• en muntbiljetten en ,# 
zilverbons, zijn tot een door De Nederland
sche Bank te bepalen tijdstip en op door haar 
te •bepalen voorwaarden gerechtigd deze bil
jetten alsnog in te leveren bij de kantoren 
van De Nederlandsche Bank. 

2. 1. Aan den eigenaar, die dit verzoekt, 
kan de tegenwaarde der ingeleverde biljetten 
worden vergoed op geblokkeerde rekening. 
Of vergoeding al dan niet plaats vindt, wordt 
beslist door den Minister van Financiën of 
namens dezen, door De Nederlandsche Bank. 

2. Het in het eerste lid bedoelde verzoek 
wordt, op de door De Nederlandsche Bank 
te bepalen wijze, schriftelijk ingediend bij 
de Hoofdbank, de Bijbank of een Agent
schap van De Neril.erlandsche Bank en moet 
door De Nederlandsche Bank te bel)alen ge
gevens vermelden. 

3. Het verstrekken door den verzoeker, 
diens gemachtigde of wettelijken vertegen
woordiger van onjuiste gegevens, als zijn be
doeld in het tweede lid van artikel 2, wordt 
beschouwd als misdrijf. 

4. Deze beschikking, welke kan worden 
aangehaald als ,,Beschikking na-inlevering 
bank- en muntbiljetten en zilverbons" zal in 
het Staatsblad worden geplaatst en treedt 
terstond na afkondiging in werking. 

's-Gravenhage, den 6den Maart 1946. 
De Min. v;m Financiën a.i., W. DREES. 

(Uitg,eg,. IS Maart z946). 

S. G 63 

z2 Maart z946. BESLUIT, houdende aan
vulling '{an het Bodemproductiebesluit 
1939. 

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

Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
van 24 Januari 1946, no. 543/460, Afdeeling 
Juridische Zaken; 

Gelet op de artikelen 1 en 3 van de Bodem
productiewet 1939; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Februari 1946, no. 19); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden · Minister van 2 Maart x946 no" 
1658/498, Afd. Juridische Zaken, letter L; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1, In de artikelen 2 en 3 van het Bo

demproductiebesl'uit 19;19 (Staatsblad no. 
679 PP) wordt na de komma, volgende op 
het woord "ooftteelt", ingevoegd het woord 
,,veeteelt'!, alsmede een komma: 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien zijner af-
kondiging. ' 

De Minister van Landbouw, Visscherij en 
Voedselvoorziening is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State zal worden medege
deeld. 
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Gegeven te 's-Gravenhage, den 12den 
Maart :r946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. V., L. en V., S. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. 29 Maart I946). 

s. G 64 

IS Maart z946. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk Besluit van 
8 December 1917 (Staatsblad no. 687)_, 
tot uitvoering van artikel 8 der kieswet. 

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

Binnenlandsche Zaken van 5 Maart 1946, 
No. U 4752, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur, Bureau Wetgeving; 

Gelet op de artikelen 6, 7 en 26 der wet• 
van z Maart z946 (Staatsblad no. G 41), tot 
aanvulling en wijziging van de kieswet, de 
provinciale wet en de gemeentewet, alsmede 
bijzondere voorzieningen met het oog op de 
in z946 te houden verkiezingen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
u Maart 1946, No. u); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van z4 Maart 1946, No. 
5z45, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, Bu
reau Wetgeving; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In Ons besluit van 8 December 

z9I7 (Staatsblad no. 687), laatstelijk gewij
zigd bij Ons besluit van 22 December z938 
(Staatsblad no. 359), tot uitvoering van ll!,
tikel 8 der kieswet, worden de volgende WIJ-
zigingen aangebracht: , 

I. Het eerste lid van artikel z wordt ver
vangen door de volgende voorschriftei:i,: . 
, De kiezerslijst kan worden opgemaakt m 
va~1bladigen of losbladigen boekvorm, in 
den vorm van een kaartregister, dan wel 
door het stellen van aanteekeningen met be
trekking tot de kiesbevoegdheid in het be
volkingsregister". 

II. In den eersten zin van het derde lid 
wordt voor "tweede" gelezen: ,,eerste" en op 
twee plaatsen voor "derde": .,tweede". De 
laatste zin vervalt. 

III. In het vijfde lid wordt voor "vierde" 
gelezen; ,,derde". . . ,, 

IV. In het zesde lid wordt voor "v1Jfde 
gelezen: .,vierde". 

V. In het zevende lid wordt voor "zesde" 
gelezen: ,,vijfde". 

VI. Het achtste lid vervalt. 
VII. Aan het artikel wordt het volgende 

lid toegevoegd: 
Incorporatie van de kiezerslijst in het 

be;olkingsregister vindt plaats door het 
plaatsen van een .onderscheidingsteeken aan 
of op de persoonskaarten, bedoeld in artikel 
z, eerste lid, SIP) i, van het besluit bevol
kingsboekhouding en het stellen op deze 
kaarten van de aanteekeningen, welke inge- , 
volge de bepalingen van de kieswet _op de 
kiezerslijst moeten voorkomen." 

VIII. In het eerste lid van artikel 2 ver
valt het- woord "volgnummers". 
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IX. In den eersten zin van het eerste lid 
van artikel 3 vervalt het woord "volgnum
mers". De laatste zin van dit lid vervalt. 

X. In het tweede lid vervallen de woor
den: ,,en aangeduid met het volgnummer 
van de, naar alphabetische volgorde van den 
naam onmiddellijk voorafgaande kaart, met 
toevoeging van de letters a, b, c, enz.". 

XI. In den eersten zin van artikel 4 wor
den de volgende wijzigingen aangebracht : 

a. de woorden "het volgnummer" ver
vallen; 

b. voor "de dagteekening hunner ge
boorte'..' wordt gelezen: ,,het jaar hunner ge
boorte"; 

c. voor "naam, voornaam, dagteekening 
en plaats van geboorte van den gemachtigde" 
wordt gelezen: .,naam, voorletters of voor
namen en dagteekening van geboorte van 
den gemachtigde". 

XII. In den tweeden zin wordt in plaats 
van "elk volgnummer" gelezen: ,,elke naam", 
terwijl na de woorden "opengelaten voor" 
worden ingevoegd de woorden: .,het aan
brengen van de doorloopende nummering_ 
en". 

2. Het bij Ons bovengenoemd besluit 
van 8 December z917 (Staatsblad no. 687), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit ván 22. 
December 1938 (Staatsblad no. 359), behoo
rende model der kiezerslijst wordt vastge
steld overeenkomstig de bijlage dezes. 

Zie yoor dit model bladz. 34. 
3. Dit besluit treedt in werking met in

gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad en van de Ne
derlandsche Staatscourant, waarin het i~ ge
plaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van ,dit besluit. 
hetwelk gelijktijdig in het Staatsblad en in 
de Nederlandsche Staatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 15den Maart 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binnenl. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. z9 Maart I946). 

S. G 65 

zs Maart I946. BESLUIT, houdende wij
ziging van de Koninklijke besluiten van 
12 December 1917 (Staatsblad no. 692), 
van 26 Mei 1922 (Staatsblad no. 382), 
van 27 Augustus 1928 (Staats_bl<1:d no. 
35,) en van het Koninklijk Besluit van 

· 28 Februari 1938 (Staatsblad no. 343) 
tot uitvoering van onderscheidene arti
kelen der kieswet, der . provinciale wet 
en der gemeentewet. 

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

Binnenlandsche Zaken van 5 Maart 1946, 
no. U 4751, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur, Bureau Wetgeving; 

Gelet op de artikelen 7, 17, 19, 21, 51 en 
52 der wet van 1 Maart _!.946 (Staatsblad 
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Behoort bij Koninklijk besluit van x5 
Maart 1946 (Staatsblad no. G 64). 

no. G 41), tot aanvulling en wijziging van de 
kieswet: de provinciale wet en de gèmeente
wet, alsmede bijzondere voorzieningen· met 
h«ët oog op de in 1946 te houden verkiezin
gen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Onze 
besluiten van 12 December 1917 (Staatsblad 
no. 692 ), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 15 Maart 1q35 (Staatsblad no. 134), van 
26 Mei 1922 (Staatsblad no. 3_82), gewijzigd 
bij Ons besluit van 27 Augustus 1928 
(Staatsblad no. 353). van 27 Augustus 1928 
(Staatsblad no. 351), gewijzigd bij Ons be
sluit van 25 Februari 1937 (Staatsblad no. 
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344) en Ons besluit van 28 Februari 1938 
(Staatsblad no. 343) in ovéreenstemming te 
brengen met den tekst der kieswet, zooals 
deze laatstelijk is gewijzigd door de wet van 
1 Maart 1946 (Staatsblad no. G 41); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Maart 1.946, no. 13); \ 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 14 
Maart 1946, no. 5146, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur, Bureau Wetgeving; 

Hebben goedgevonden en verstaan: , 
Art. 1. Met wijziging in zooverre van 

Ons besluit van 12 December 1917 '(Staats
blad no. 692), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 15 Maart 1935 (Staatsblad no. 
134), wordt in het bij dat besluit vastgestel
de model V "no. . . . . . . . . van de kie
zerslijst der gemeente". vervangen door: 
,,volgpummer :", in model IX "kiezerslijs
ten" door: ,,uittreksel uit de kiezerslijst", in 
model XV "11a" door: ,,13" en in model 
XVIII "11b" door: ,,14". 

2, Met wijziging in zooverre van Ons be
sluit van 26 Mei 1922 (Staatsblad no. 382), 
gewijzigd bij Ons besluit van 27 Augustus 
1928 (Staatsblad no. 353), wordt: 

a. van het bij dat besluit vastgestelde 
model I de zinsnede ',,geboren te , . . . . . , 
den ... . .... ," vervangen door: ,,gebo-
ren in ........ · ."; 

b de eerste zin van noot 2 van het bij dat 
besluit vastgestelde model I vervangen door: 
,,In te vullen naam en voorletters of voor
namen", en wordt in den tweeden zin tus
schen "vermelden" en "met" . het woord 
,,hetzij" geplaatst, de punt na · den zin ver

•vangen door een. komma en de volgende 
zinsnede toegevoegd: ,,hetzij met haar eigen 
naam, gevolgd door de woorden "echtge
noote van" of "weduwe van" of een afkor
ting van deze woorden en den naam van haar 
echtgenoot of overleden echtgenoot."; 

c. voor de in artikel 57{ der kieswet be
doelde lijst vastgesteld het bij dit besluit ge
voegde model II. ter vervanging van het mo
del, onder hetzelfde nummer vastgesteld bij 
Ons b·esluit van 27 Augustus 1928 (Staats
blad no. 353). 

3. Met wijziging in zooverre van Ons be
sluit van 27 Augustus 1928 (Staatsblad no • 
3 51} , gewijzigd bij Ons besluit van 25 Fe
bruari x9~7 (Staatsblad no. 344}, wordt; 

a. in het begin van de bij dat besluit 
vastgestelde modellen 1a en 1b, luidende: 

"Aan 
Burgemeester en Wethouders 
der gemeente 

De ondergeteekende, ..... . . . 1), ge-
boren te . . . . . . . . ., den . . . . . . , , 
wonende . . . . . . . 2)" 

vervangen door: 
,,Aan ' 
Burgemeester en Wethouders 
der ge mee!' te 

De ondergeteekende, . . 
boren den . 
. .. . .. . . 2)" 

. 1), ge
., wonende .... 
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b. · de eerste zin van noot 1 van de bij 
dat besluit vastgestelde modellen ia en 1b 
vervangen door: ,,In te vullen naam en voor_ 
letters of voornamen", en wordt in den twee
den zin tusschen "vermelden " en " met" het 
woord "hetzij " geplaatst, de punt na den zin 
ve,vangen door een komma en de volgende 
zinsnede toegevoegd: .,hetzij met haar eigen 
naam, gevolgd door de woorden "echtgenoote 
van" of "weduwe van" of een afkorting van 
deze woorden en den naam van haar echtge
noot of overleden echtgenoot." ; 

c. in het bij dat besluit vastgestelde mo
del II onder het hoofd Volmacht tweemaal 
en onder het hoofd Aanteekening eenmaal 
de zinsnede "geboren te . . . . .. 
den . . • .," vervangen door: · ,,ge-
boren in .. . .. ... .. ,"; ·. 

d. in de noten 1 en 2 van het bij dat be
sluit vastgestelde model II de woorden 
,,Naam en voornamen" vervangen door: 
,,Naam en voorletters of voornamen"; 

e. in het bij dat besluit vastgestelde mo
del III de zinsnede " No. . . . van de 
kiezerslijst der gemeente" vervangen door 
,.volgnummer:". Op de voorzijde van het mo_ 
del wordt aan den bestaanden tekst toege
voegd de aanteekening: 

"De gemachtigde wordt niet v66r twaalf 
uur des middags tot de stemming toegelaten. 
De kiezer, die de machtiging heeft gegeven, 
blijft bevoegd zelf te stemmen, tenzij de ge
machtigde reeds gestemd heeft" ; 

/. voor de in artikel 56e- der kieswet be
doelde lijst vastgesteld het bij dit besluit ge
voegd model IV ter vervanging van het mo
del, onder hetzelfde nummer vastgesteld bij 
Ons besluit van 27 Augustus 1928 (Staats
blad no. 351). 

4. Met wijziging in zooverre van Ons be
sluit van 28 i:"ebruari 1938 (Staatsblad no. 
343) wordt in het bij dat besluit vastgestel
de model B "11a" vervangen door " 13" en' 
,,11b" door: ,,14". 

5. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad en van de Ne
derlandsche Staatscourant, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister vaP. Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hfjtwelk gelijktijdig in het Staatsblad en in de 
~derlandsche Staatscourant zal worden ge
plaatst ert waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 15den Maart 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnen]. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. z9 Maart z946). 

MODEL II (Artikel 57/ der kieswet). 

LIJST van de kiezers, aan wie is gezonden 
de oproepingskaart, bedoeld in artikel 
53 der kieswet voor de stemming in de 
gezneente . . . ., te hou-
den op den . . . . . . . . ter verkie-

~ zing van de leden van de 
, Tweede Kamer der Staten-Generaal } 1 

Provinciale Staten 

o, 

è 
cd 
cd z 
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en wier naam niet voorkomt op de kie
zerslijst dier gemeente. 

GEMEENTE 

5 ..; 

"' s cd 
cd t cd Gl 

~ E .., ... 
~ 8 0 

0 
8 > .0 ., 
t> 'ö 0 

1 ---
1 In te vullen naar gelang de verkiezing 

wordt gehouden voor de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal of voor de Provinciale 
Staten. 

2 De namen , worden geplaatst in alpha
betische volgorde. Gehuwde vrouwen of we
duwen te vermelden, hetzij met den naam 
van haren echtgenoot of overleden echtge
noot, onder toevoeging van haar eigen naam 
voorafgegaan door het woord, ,,geboren" of 
een afkorting van dat woord, hetzij met haar 
eigen naam, gevolgd door de woorden " echt
genoote van" of "weduwe van" of een af
korting van deze woorden en den naam van 
haar echtgenoot of overleden echtgenoot. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 15 
Maart 1946 (Staatsblad no. G 65). 

MODEL IV (Artikel 56e der kieswet) . 

o, 

~ 
"' ~ 

L~JS~ van de kiezers, die voor de stem-
ming ,n de gemeente .. ... .. . ....... ..... . . . . , 
te houden op den .... ..... ... .. .. . .. .. .. . ter 
verkiezing van de leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal } 
de Provinciale Staten 1 

den Gemeenteraad 
een gemachtigde hebben aangewezen. 

GEMEENTE 

K I EZER GEMACH TIGDE 5 
5 ..; ci on. on 

cd 
., A v .El 

~~ '" 
,,, A 1i ~ ·.;- ... - A 
"cd ., 

.., A .., :;:: E .s: .8 .s: .., ... ... ., 
~8 0 á ~g ~~ 0 ~ 
8 > .0 g 8 > ~ ti " ., cd 
:> ë 0 z :>ë As:, < 

1 

1 
---

1 In te vullen voor welke verkiezing de 
lijst geldt. 

2 Gelijk aan noot 2 van model II. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 15 
Maart 1946 (Staatsblad no:-&Ïi5). 

• 
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S. G 66 

22 Maart I946. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten in de gemeente Vlaar
dingen, noodig voor en ten behoeve van 
de berging van de onderhoudsbagger
specie der gemeente Rotterdam. 

Bijl. Hand. Il 45/46, I6o; · 
Hand. Il 45/46. bladz. 623; 
Bijl. Hand. I 45/46, I6o; 
Hand. I 45'46, bladz. 42. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in het publiek belang der gemeente 
Rotterdam noodig is, dat de beschikking 
verkregen wordt oveP bergplaats voor de 
specie, afkomstig van het gemeentelijk on
derhoudsbaggerwerk, en dat de onteigenings_ 
wet behoort te worden toegepast; 

Zoo is net, 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. Wij verklaren, dat het algemeen 
nut de onteigening vordert, ten naine van 
de gemeente Rotterd= van perceelen, erf
dienstbaarheden en andere zakelijke rechten 
in de gemeente Vlaardingen, noodig voor de 
berging van onderhoudsbaggerspecie. 

2. Deze wet vervalt, voor zooveel de ont
eigening van hetgeen niet in der minne is 
verkregen, bij den rechter niet is aange
vraagd binnen één jaar na de dagteekening 
van de Staatscourant, waarin Ons besluit, 
bedoeld in artikel 14 der onteigeningswet, is 
openbaar gemaakt. 

Die termijn kan door Ons bij een in de 
Staatscourant te plaatsen besluit met ten 
hoogste zes maanden worden verlengd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten 

Maart 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 29 Maart I946). 

S. G 68 

a2 Maart I946. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigct.ning van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten in de gemeente Breda, 
noodig voor den bouw van een zuive
ringsinstallatie voor het afvalwater dier 
gemeente. 

Bijl. Hand. Il 45/46; I40; 
Hand. Il 45/46 , bladz. 623; 
Bijl. Hand. I 45/46, I40; 
Hand. I 45/46, bladz. 42. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Al:ioo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in het openbaar belang van de streek, 
gelegen langs de rivier de Mark in de ge
lrieenten Breda e. a., noodig is dat de ge
meente Breda in eigendom verkrijgt een ter
rein, gelegen langs genoemde rivier, teneinde 
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aldaar een inrichting voor zuivering-ván het 
afvalwater der gemeente te kunnen bouwen, 
alsmede dat de onteigeningswet behoort te 
worden toegepast; 

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. Wij verklaren, dat het algemeen 
nut de onteigening vordert ten name van de 
gemeente Breda van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten in de 
gemeente Breda, noodig voor den bouw van 
een zuiveringsinstallatie voor het afvalwater 
dier gemeente. 

2. Deze wet vervalt, voorzooveel de vor
dering tot onteigening van hetgeen niet in 
der minne is verkregen niet is ingesteld bin
nen één jaar na de dagteekening van de Ne
derlandsche Staatscourant, waarin Ons be
sluit, bedoeld in artikel 14 der onteigenings
wet, is openbaar gemaakt. 

Deze termijn kan door Ons bij een in de 
Nederlandsche Staatscourant te plaatsen be
sluit met ten hoogste zes maanden worden 
verlengd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten 

Maart 1946. WILHELMINA. 

De Min. van Op. W. en W., J. A. RINGERS. 

(Uitgeg. 9 April I946). 

S. G 71 

25 Mf!a_r~ I946. BESLUIT, tot nadere wij
z1gmg van het Koninklijk Besluit van 
19 October 1929 (Staatsblad no. 463), 
houdende nadere herziening van de be
zoldigingen en de samenstelling van het 
personeel van de Directie der Indische 
Pensioenfondsen. 

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

Overzeesche Gebiedsdeelen van 25 Februari 
1946, Afdeeling Kabinet, no. 1; 

Gelet op Ons besluit van 19 October 1929 
(Staatsblad no. 463), zooals dit besluit is ge
wijzigd en aangevuld, laatstelijk bij Ons be
sluit van 1:i December 1945 (Staatsblad no. 
F 3n), houdende nadere herziening van de 
bezoldigingen en de sainenstelling van h t 
personeel van de Di,;ectie der Indische Pen.
sioenfondsen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de 
bestaande regeling nopens de wijze van be
noeming van het personeel van de Directie 
der Indische Pensioenfondsen te herzien; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Maart 1946, no. 17); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 Maart 1946, Af
deeling Kabinet, No. 4; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. Ons besluit van 19 October 1929 

(Staatsblad no. 46:i), zooals dit sedert is ge
wijzigd en aangevuld, laatstelijk bij Ons be
sluit van 13 December 1945 (Staatsblad 

K 266:i 
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no. F 312), wordt nader gewijzigd als volgt: 
Het eerste lid van artikel 3 wordt gelezen 

als volgt: 
r. De directeur en de tweede directeur 

worden benoemd, geschorst en ontslagen 
door Ons; de hoofdambtenaren, ambtenaren 
eerste, tweede en derde k~sse .door Onzen 
Minister van Overzeesche biedsdeelen; de 
schrijvers of klerken en de bedienden, zoo
mede tijdelijke ambtenaren, dag- en maand
gelders worden benoemd, geschorst en ont
slag-en door den directeur der fondsen. 

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

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. 

Gegeven te Soestdijk, den 25sten Maart 
1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 

(Uitgeg. 3 April 1946). 

S. G 20 

23 Januari 1946. BESLUIT, houdende 
vaststelling van een regeling betreffen
de de verbindende kracht van eenige be
zettingsregelingen liggende op het ge
bied der pharmaceutische inspectie van 
de Volksgezondheid. 

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

Sociale Zaken van 2 November 1945, No. 
2031 P, Afdeeling 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 
Rijk in Europa uitgevaardigd, in de Neder
landsche· Staatscourant openbaar gemaakt 
en liggende op het gebied der pharmaceuti
sche inspectie van de Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 15 en 28 van het Be
sluit Bezettingsmaatregelen (Staatsblad No. 
E 93); . 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van 
rr December 1945, No. 18); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor_ 
noemden Minister van 14 Januari 1946, No. 
2530 P, afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Buiten werking treden: 
re. het besluit van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Sociale Za
ken van 23 October 1942, No. 2590 H/doss. 
ro, Afdeeling Volksgezondheid (Nederland
sche Staatscourant van 5 November 1942, 
No. 216) tot wijziging van het Sera- en Vac
cinsbesluit 1934 (Staatsblad No. 104); 

2e. het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Za
ken van 28 Juli 1943, No. 2460 H/doss. 10, 
Afdeeling Volksgezondheid (Nederlandsche 
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Staatscourant van 25 Augustus 1943, No. 
164) tot wijziging van het Sera- en Vaccins
besluit 1934 (Staatsblad No. 104). 

2. De voorloopige schorsing, als bedoeld 
in artikel 15, eerste lid, van het Besluit Be
zettingsmaatregelen,' geldt niet en wordt ge
ach nimmer te hebben ·gegolden ten aanzien 
van de werking der navolgende in de Neder
landsche Staatscourant openbaar gemaakte 
bezettingsregelingen: 

re. het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Za
ken van 24 October 1940 (Nederlandsche 
Staatscourant van 30 October 1940, No. 212) 
tot wijziging van het Sera- en Vaccinsbesluit 
1934 (Staatsblad No. 104); 

2e. de, beschikking van den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 28 Maart 1942, No. 666 H/doss. 
10, afd. Volksgezondheid (Nederlandsche 
Staatscourant van 30 Maart 1932, No. 62) 
betreffende bijzondere eischen voor verdun
ningen van diphtheriegif; 

3e. de beschikking van den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 10 December 1942. No. 1659 
d/doss. 62, afd. Volksgezondheid (Neder
landsche Staatscourant van ro December 
1942, No. 241) betreffende keuringsgebieden; 

4e. het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Za
ken van 4 Augustus 1943, No. 1804 P/P.O.W., 
afd. Volksgezondheid (NederlandscheStaats
courant van 25 Augustus 1943, No. 164) tot 
wijziging der ministerieele qeschikking van 
19 December 1939 tot uitvoering van artikel 
6, lid 2. onder a, der Opiumwet (Staatsblad 
1928, No, 167). 

3. 1/ft besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
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 23sten Januari 1946. 

WILHELMINA. 
De. Min. v. Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. z6 April 1946). 

S. G 30 

z3 Februari 1946. BESLUIT tot wijziging 
van het Besluit Scheepvaartfonds 1944. 

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

Scheepvaart a.i., van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening; van Financiën en van 
Overzeesche Gebiedsdeelen van 29 Januari 
1946, No. 29377 S; 

0. dat het noodzakelijk is gebleken in het 
,,Besluit Scheepvaartfonds 1944" (Staats
blad No. E 23), zooals dil is gewijzigd bij be
sluit van 29 Maart 1945 (Staatsblad No. F 
64) een wijziging aan _te brengen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

4 
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Art. 1, In het bepaalde in het eerste lid 
van artikel 20 van het "Besluit Scheepvaart.. 
fonds 1944" worde in plaats van de woorden 
.,zes en dertig" gelezen de woorden "zestig". 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag volgende op dien van zijn afkondiging 
in het Staatsblad. 

Onze Ministers van Scheepvaart, van 
Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening, 
van Financiën en van Overzeesche Gebieds
deelen zijn ieder voorzooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 13den Februari 1946. 

WILHELMINA 
De Min. van ScJieepvaart a.i., DE Boov. 
De Min. v. L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v . Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 

(Uitgeg. u April z946). 

S. G 35 

z3 Februari z946. BESLUIT tot hernieuw
de aanwijzing overeenkomstig artikel 
157 der hooger-onderwijswet van de af
deeling gymnasium van het R.K. Ly
ceum voor meisjes "Sancta Maria", te 
Haarlem van de "Vereeniging van 
Vrouwen tot bevordering van Huiselijk 
Geluk" van de Congregatie van Heijt
huijsen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. van 
18 September z945, no. 8263 111, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
derwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onder
wijswet; 

Gezien Ons besluit van 3 Januari 1939, 
Staatsblad no. 1361; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Januari 1946, no. 20); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Februari 1946, no. 
1210, Afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1944 de af

deeling gymnasium van het R.K. Lyceum 
voor meisjes nSancta Maria", te Haarlem 
van de "Vereeniging van Vrouwen tot be
vordering van Huiselijk Geluk" van de Con
gregatie van Heijthuijsen opnieuw voor een 
tijdvak van zes jaren aan te wijzen als be
voegd om, met inachtneming der desbetref
fende wettelijke voorschriften aan haar leer
lingen, die het onderwijs tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van be
kwaamheid tot universitaire studiën af te 
geven, dat met het getuigschrift. in artikel n 
der hooger-onderwijswet vermeld. wordt ge
lijkgesteld. 

Onze Minise.r van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad 
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zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van 
State . 

's-Gravenhage, den 23sten Februari 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. 0., K. en W., VAN DER LEEUW. 

(Uitgeg. z9 April z946) . 

S. G 53 

z Maart z946. BESLUIT tot opheffing van 
het Regeerings Directoraat voor Mo
torvoertuigen (R.D.M.). 

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

voor Algemeene Oorlogvoering van het Ko
ninkrijk, van Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken, van Onzen Minister zonder 
Portefeuille, van Onzen Minister van Oor
log, van Onzen Minister van Marine, van 
Onzen Minister van Overzeesche Gebieds
deelen, van Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken, van Onzen Minister van Justitie, 
van Onzen Minister van Financiën, van On
zen Minister van Handel en Nijverheid, van 
Onzen Minister van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening. van Onzen Minister 
van Scheepvaart, van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen., van 
Onzen Minister van Sociale Zaken, van On
zen Minister van Openbare Werken ·en We
deropbouw, van Onzen Minister van Ver
keer en Energie van 26 Februari 1946, no. 
4z353, Directoraat-Generaal van het Ver
keer, afdeeling Vervoerwezen; 

Overwegende. dat de werkzaamheden 'O"an 
het bij Ons besluit van 1 Augustus 1945 
(Staatsblad no. F 130) ingestelde Regee
rings Directoraat voor Motorvoertuigen 
(R.D.M.) thans zijn beëindigd en derhalve 
tot bestendiging daarvan ireen aanleiding be
staat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

1. 
Het Regeerings Directoraat voor Motor

voertuigen (R.D.M.) wordt met ingang van 
1 Maart 1946 opgeheven. 

II. 
Met gelijken datum eervol ontslag te ver

leenen aan den Generaal-Majoor S. van den 
Bergh, te Rotterdam, op zijn verzoek als D i
recteur van het R.D.M. en aan den Kolonel 
J. H. Oerlemans, te Rotterdam als adjunct
Directeur van het R.D.M. 

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

's-Gravenhage, den 1sten Maart 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. AIR. Oorlogv. v. h. Koninkrijk, 
W. SCHERMERHORN. 

De Min. van Buitenl. z., J. H. VAN ROYEN. 

De Min. z. Portefeuille E. N. v. KLEFFENS. 

De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 
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De Min. van Marine, DE Boov. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 
De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 
De Min. van Justitie, K0LFSCHOTEN. 
De Min. van Fimmciën a.i., W. DREES. 
De Min. v. H. en N. a.i. , S. L. MANSHOLT. 
De Min. v. L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 
De Min. van Scheepv. a.i ., DE Boov. 
De Min. v. 0., K. en W., VAN DER LEEUW. 
De Min. v. Sociale Zaken, W. DREES. 
De MÏTI. van Op. W. en W., J. A. RINGERS. 
De Min. van V . en E., ST. VAN SCHAIK. 

(Uitgeg. z6 April z946). 

S, G 67 

22 Maart z946. WET tot wijziging van ar-
tikel 55 van de Wegenwet. 

Bijl. Hand. II 45/46, z57; 
Hand. II 45/46, blz. 623; 
Bijl. Hand. I 45/46, z57; 
Hand. I 45/46, blz. 42. 

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

dat wijziging van artikel 55 van de Wegen
wet noodig is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State enz.: 
Art. I. De Wegenwet wordt als volgt ge

wijzigd: 
Het eerste lid van artikel 55 der wet wordt 

gelezen als volgt: . 
,,I. Binnen 15 jaar en 3 maanden, te re

ke_nen van af den dag van de inwerkingtre
dig van deze wet. moeten de in artikel 2 7 
bedoelde leggers zijn vastgesteld". 

Art. II. Het bepaalde in artikel I wordt 
geacht in werking te. zijn getreden met in
gang van 1 October 1941. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten 
Maart 1946. WILHELMINA. 

De Min. van Op. W. en W. , J. A. RINGERS. 
(Uitgeg. z6 April 1946). 

S. G 69 

2:1 Maart z946. WET, houdende eenige 
voorzieningen in verband met de afwik
keling van defensieschade (Wet op de 
afwikkeling van defensieschade 1946). 

Bijl. Hand. II 45/46, 'z56; 
Hand. II 45/46, blz. 623; 
Bijl. Hand. I 45/46. z56; 
Hand. l 45/46, blz. 42. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen heb

ben, dat het noodzakelijk is de ingevolge het 
bepaalde in artikel r5 van het Besluit Bezet
tingsmaatregelen, voorloopig geschorste b~
zettingsregelingen, afgekondigd in de Veror
de;ningenbladen 194r, nos. 14r en 207, te 
doen vervallen, en dat het tevens noodzake
lijk is voor de afwikkeling van de schadege
vallen, als bedoeld in voornoemde wetten, 
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voorzoover ontstaan in het jaar 1939 en vóór 
den 15en Mei van het jaar 1940, in die wet
ten een tijdelijke voorziening te treffen in 
dien zin, dat daar in de plaats van den' Mi
nister van Defensie treedt de Minister van 
Financiën; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State enz.: 
Art. 1. De bezettingsregeling betreffende 

de bevoegdheid van het Departement van 
Financiën op het gebied der zoogenaamde 
defensieschade, uitgevaardigd bij Verorde
ning no. r41, dd. 25 Juli 1941 (Verordenin~ 
genblad no. 31) en die betreffende de af
wikkeling van defensieschadezaken, · uitge
vaardigd bij Verordening no. 207, dd. 8 Oc
tober 1941 (Verordeningenb/àd no. 46), zijn 
vervallen. 

2. 1. In de artikelen 4. 5 en 6 van de 
Wet van den 15en April 1896, Staatsblad no. 
71 (Militaire Inundatiën) en in de artikelen 
r6 en I7 van de Wet van den 23en Mei 1899, 
Staatsblad no. 128 (Staat van Oorlog en Be
leg), zooals deze wet laatstelijk is gewijzigd 
bij de Wet van 30 November 1939, Staats
blad no. 206, wordt, voor de afwikkeling van 
de schadegevallen, bedoeld in die wetten, 
voorzoover ontstaan in het jaar 1939 en in 
het jaar r940 vóór den r5en Mei. telken
male, wanneer daar voorkomen de woorden 
"Minister van Defensie", gelezen "Minister 
van Financiën". 

2. Voor de afwikkelin<!'. van de schadege
vallen wegens vorderingen als bedoeld in de 
artikelen 7, 8 en II van de Wet van 30 Sep
tember r9_~8, Staatsblad no. 634 (Algemeene 
Vorderingswet z938) en in de artikelen 7, 8, 
II ' en 12 van de Wet van 24 Juni rg39, 
Staatsblad no. 63r (Algemeene Vorderings
wet z939) wordt, voorzoover deze vorderin
gen ziin gedaan door of namens den Minister 
van Defensie, deze Minister vervangen door 
den Minister van Financiën. 

3. Deze wet kan worden aangehaald als 
"Wet op de afwikkeling van defensieschade 
r946" en treedt in werking met ingang van 
den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten 
Maart 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 
De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 

(Uitgeg. 12 April 1946). 

S. G 70 

25 Maart · 1946. BE:SLUIT. houdende de 
vaststelling van een regeling betreffen
de de verbindende kracht van eenige 
bezettingsregelingen betreffende de 
vleeschkeuring. 

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

Sociale Zaken van s December 1945, No. 
2387 P, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 15 en 28 van het Be
sluit Bezettingsmaatregelen (Staatsblad No. 
E 93); 
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Overwegende, dat het noodzakelijk is na
dere regelen te stellen betreffende de verbin
dende kracht van een aantal regelingen be
treffende de vleeschkeuring, tijdens de vijan.. 
delijke bezetting van het Rijk in Europa uit
gevaardigd en in de Nederlandsche Staats
courant openbaar gemaakt; 

Den· Raad van State gehoord (advies van 
29 Januari 1946, No. 9); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 18 Maart 1946, No. 
348 P, Afd. 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 van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken: 

1°. het besluit van 5 November 1940 
(Nederlan dsche Staatscourant van 5 No
vember 1940, No. 226) betreffende de leef
tijdsgrenzen van personen, die deelnem:en 
aan een cursus voor hulpkeurmeester van 
vee en vleesch; 

2°. het besluit van 17 December 1940 
(Nederlandsche Staatscourant van 22 Ja
nuari 1941, No. 15), houdende wijziging van 
het Koninklijk B esluit van 13 September 
1924 (Staatsblad No.· 448) tot uitvoering 
van artikel 2 d er Vleeschkeuringswet 
(Staatsblad 1919, No. 524); 

3°. het besluit van 9 Augus,tu 1941 
(Nederlandsche Staa tscourant van 28 Au
gustus 1941. No. 167) tot wijziging van ar
tikel 59 van het Koninklijk besluit van 5 
Juni 1920 (Staatsblad No. 285) tot uitvoe
ring van de artikelen 18 en 25 van de 
Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, No. 
524); 

4 °. het besluit van 6 September 1941 
(Nederlandsche Staatscourant van 17 Sep
tember 1941, ,No. 181) tot aanvulling van 
artikel 61 van het Koninklijk besluit van 5 
Juni 1920 (Staatsblad No. 285) tot uitvoe
ring van de artikelen 18 en 25 van de 
Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, No. 
524); 

5°. het besluit v an 9 Juli 1942 (Neder
landsche Staatscourant van 9 Juli 1942, No. 
131), tot wijziging van het Koninklijk be
sluit van 5 Juni 1920 (Staatsblad No. 285) 
tot uitvoering van de artikelen 18 en 25 v an 
de Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, 
No. 524), en tot wijziging van het keurings
regulatief; 

6°. het besluit van 10 September 1942 
(Nederlandsche Staatscourant van 24 Sep
tember 1942, No. 186) tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 22 Juni 1920 (Staats
blad No. 314). betreffende de opleiding tot 
hulp-keurmeester; 

7°. het besluit van 30 September 1942 
(Nederlandsche Staatscourant van 26 Octo
ber 1942, No. 208), betreffende den invoer 
van afgekeurd vleesch; 

8 ° . het besluit van 5 Juni 1944 (Neder
landsche Staatscourant van II Juli 1944, 

• 

• 
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No. 133) tot tijdelijke afwijking van het be
paalde bij het Koninklijk besluit van 5 Juni 
1920 (Staatsblad No. 285) tot uitvoering 
van de artikelen 18 en 25 van de Vleesch
keuringswet (Staatsblad 1919, No. 524). 

2. De navolgende besluiten en beschik
kingen van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken treden bui
ten werking; 

1°. het besluit van 27 Januari 1941 (Ne
derlandsche Staatscourant van 6 Februari 
1941, No, 26) betreffende de keuring van 
geslachte varkens; 

2 °. de beschikking van 17 Maart 1941, 
No. 195 E II/doss. 3 afd. Volksgezondheid 
(Nederlandsche Staatscourant van 18 Maart 
1941 , No. 54) , houdende voorschriften voor 
het ondeuoek van varkens en varkens
vleesch op trichinen; · 

3 °. het besluit van ro Juli 1941 (Neder
landsche Staatscourant van 25/26 Juli 1941, 
No. 143) tot wijziging van het besluit van 
27 Januari 1941 (Nederlandsche Staatscou
rant van 6 Februari 1941 No. 26); 

4°. het besluit van 6 Augustus 1941 (Ne
derlandsche Staatscourant van 6 Augustus 
1941, No. 151) betreffende het onderzoek op 
trichinen van wilde varkens en andere die
ren ; 

5° . de beschikking van 6 Augustus 1941, 
No. 568 E /doss. 3 afd. Volksgezondheid (Ne
derlandsche Staatscourant van 6 Augustus 
1941, No. 151) betreffende het onderzoek op 
trichinen van wilde varkens en andere die
ren· 

é. de beschikking van 5 Februari 1942 
No. 126 E /doss . . 3 afd. Volksgezondheid (Ne
derlandsche Staatscourant van 5 Februari 
1942, No. 25), houdende voorschriften be
treffende de samenstelling van stempelinkt 
bij het onderzoek van varkens en varkens
vleesch op trichinen; 

7". de beschikking van 13 Februari 1942 
No. 176 E /doss . 3 afd. Volksgezondheid (Ne
derlandsche Staatscourant van 13/r4 Fe
bruari 1942, No. 31) betreffende de samen
stelling van stempelinkt bij het onderzoek 
van vaz-kens enz. op trichinen; 

8°. het besluit van 8 October 1942 (Ne
derlandsche Staatscourant van 1 Juli 1943, 
No. 125) tot wi1ziging van het besluit van 
27 Januari 1941 (Nederlandsche Staatscou
rant van 6 Februari 194!, No. 26) . 

3. Artikel 6 van het Besluit Bezettings
maatregelen vindt op de besluiten, vermeld 
in artikel 1, overeenkomstige toepassing. 

4, Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. 

Onze Minister van Sociale Zaken is b e
last met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Soestdijk, den 25sten Maart 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 29 April 1946.), 
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:15 Maart 1946. BESLUIT, houdende aan
wijzing van een formatie, als bedoeld in 
Artikel 39, lid 1, sub 3, der Wet op de 
Krijgstucht. 

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

Oorlog van 18 Maart 1946, Militair Kabi
net, No. 420; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Het militair personeel, behoorende tot het 

Depot der 1e Divisie vormt een formatie als 
bedoeld in Artikel 39, lid 1, sub 3e der Wet 
op de Krijgstucht. 

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

Soestdijk, den 25sten Maart 1946. 

WILHELMINA. 

De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 

(Uitgeg. 9 Ap;il 1946). 
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:15 Maart 1946. BESLUIT, houdende in
trekking van het Koninklijk besluit van 
21 Mei 1935 No, 79 en aanwijzing van 
een formatie als bedoeld in artikel 39, 
lid 1, sub 3, der Wet op de Krijgstucht. 

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

Oorlog van 18 Maart 1946, No. 413; 
Gelet op artikel 39 der Wet op de Krijgs

tucht; 
Overwegende, dat het wenschelijk is in te 

trekken Ons Besluit van 21 Mei 1935 No. 79 
en voorts een regeling te treffen ten aanzien 
van de strafbevoegdheid over de militairen 
staande onder de bevelen van den Comman
dant der Mobiele Afdeeling der Kóninklijke 
Marechaussee; 

Hebben goedgevonden en verstaan: · 
te bepalen: 
1. dat wordt ingetrokken Ons Besluit van 

21 Mei 1935 No. 79 houdende aanwijzing 
van een afdeeling en een onder-afdeeling 
van het Korps Politietroepen als een forma
tie als bedoeld in artikel 41, sub 2°, der Wet 
op de Krijgstucht; 

2. dat de militairen, staande onder de 
bevelen van den Commandant der Mobiele 
Afdeeling der Koninklijke Marechaussee 
zullen vormen een formatie als bedoeld in 
artikel 39, eerste lid, sub 3°, der Wet op de 
Krijgstucht. 

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

Soestdijk, den 25sten Maart 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 

. (Uitgeg. 9 April 1946). 
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27 Maart 1946. BESLUIT, tot nadere wij
ziging van het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1934 (Staats
blad 1933 no. 783). 

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

Binnenlandsche Zaken van 16 November 
1945, Afdeeling Ambtenarenzaken, no. 
5453/R, daartoe gemachtigd door den Raad 
van Ministers; 

Gelet op artikel 65 van de Grondwet, op 
artikel 125, eerste lid, van de Ambtenaren
wet 1929 en het Bezoldigingsbesluit ;Burger
lijke Rijksambtenaren 1934, sedert gewijzigd; 

Overwegende,_dat bij de voorbereiding van 
Ons besluit dd. 18 October 1945 (Staatsblad 
no. F 233) door een samenloop van omstan
digheden de functie van Directeur van den 
Dienst van de Wieringermeer, tot nu toe in 
vorengenoemd Bezoldigingsbesluit voorko
mende in bijlage A II onder het hoofd f 9000 
vast, is uitgevallen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
II December 1945, no. 16); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor_ 
noemden Minister van 20 Maart 1946, Af
deeling Ambtenarenzaken, no. 6953/R; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In vorengenoemd Bezoldigingsbesluit, te 

rekenen van 22 October 1945, de navolgende 
wijziging aan te brengen: 

In bijlage A II wordt onder het hoofd 
,,f 12,000 vast" n.i de afdeeling Hooge Col
leges van Staat en hetgeen daaronder is 
verm:eld, opgenomen: 

Waterstaat. 
Dienst van de Wieringermeer. 

Directeur. 
Dit besluit treedt in werking op den twee

den dag na dien van zijn afkondiging in het 
Staatsblad. 

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 zal worden geplaatst en wáarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den· Raad 
van State. 

Het Loo, den 27sten Maart 1946. 

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

(Uitgeg. 9 April 1946). 
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29 Maart 1946. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet van de stichting "Leidsch 
Universiteits-Fonds", gevestigd te Lei
den, als bevoegd om bij de faculteit der 
letteren en wijsbegeerte aan de Rijks
universiteit te Leiden een bijzonderen 
leerstoel te vestigen in de taal- en vol
kenkunde van Suriname en Curaçaó. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
22 Januari 1946, No. 212/3, afdeeling Hoo-
ger Onderwijs; · 

Gelet op de artikelen 170-172 der hoo
ger-onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Maart 1946, No. 14a); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Maart 1946, No. 
3345, afdeeling Hoóger Onderwijs en Weten_ 
schappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de stichting"Leidsch Universiteits-Fonds", 

gevest!gd te Leiden, aan te wijzen als be
voegd om bij de faculteit der letteren en 
wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Lei
den een bijzonderen leerstoel te vestigen, 
opdat door den daarvoor te benoemen hoog
leeraar onderwijs zal worden gegeven in de 
taal- en volkenkunde van Suriname en Cu
raçao. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen 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 29sten Maart 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. 0 ., K. en W., VAN D ER LEEUW. 

(Uitgeg. 26 April 1946.) 
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3 April 1946. BESLUIT tot intrekking van 
'7let Registratiebesluit Motorvoertuigen 
R.D.M. 

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

Verkeer en Energie van 27 Februari 1946, 
no. 41647/n651, Directoraat-Generaal van 
het Verkeer, Afdeeling Vervoerwezen; 

Overwegende, dat het niet meer noodza
kelijk is, de bij h~ Registratiebesluit Mo
torvoertuigen R.D.M. van 19 November 
1945 (Staatsblad no. F 286) gegeven voor
schriften te handhaven; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Maart 1946 no. 16); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Maart 1946, no. 
48175/n651, Directoraat-Generaal van het 

, Verkeer, Afdeeling Vervoerwezen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel. 
Met ingang van 1 Maart 1946 treedt Ons 

besluit van 19 November 1945 (Staatsblad 
no. F 286)· buiten werking, met dien ver
stande, dat overtredlngen van de bepalin
gen van dat besluit, waartegen het straf be
dreigt en ter zake waarvan op den datum 
voornoemd proces-verbaal is opgemaakt, 
kunnen worden vervolgd als ware het besluit 
nog• van toepassing. 

Onze Mini~ter van Verkeer en Energie is 
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belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en in 
afschrift aan den Raad van State zal wor
den medegedeeld. 

's-Gravenhage, den 3den April 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van v. en E., ST. VAN SCHAIK. 

(Uitgeg. 16 April 1946). 
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5 April 1946. WET, betreffende Zuivering 
van de Kunstenaars. 

Bijl, Hand. Il 4sf46, z39; 
Hand. Il 45/46, blz. 570-585; 
Bijl. Hand. I 45/46, 139; 
Hand. I 45/46, blz. 44-49. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wensçhelijk is regelen te stellen be
treffende de zuivering van de kunstenaars; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State enz.: 

§ 1. Maatregelen. 
Art. 1. 1. Ten aanzien van kunstenaars, 

die opzettelijk of door schuld gedurende de 
vijandelijkheden in. of tijdens de vijande
lijke bezetting van .het Rijk in Europa zich 
in dienst hebben gesteld, of hun beroep op 
zoodanige wijze hebben vervuld, dat mede 
daardoor nationaal-socialistische beginselen 
of denkbeelden ingang zouden hebben kun
nen vinden, dan wel den vijand op andere 
wijze als kunstenaar hulp hebben verleend, 
kunnen een of meer van de navolgende 
maatregelen worden genomen: 

a. afkeuring van de houding; 
b. oplegging van een geldboete van ten 

hoogste twee duizend gulderu; 
c. verbod van beroepsuitoefening voor 

een bepaalden tijd of voor het leven. het ver_ 
bod kan beperkt worden tot bepaalde wijzen 
of vormen van beroepsuitoefening. Onder 
beroepsuitoefening is lidmaatschap of be
stuurslidmaatschap van beroepsvereenigin-
gen begrepen. \ 

' 2. De eereraden, belast met het nemen 
van deze maatregelen, kunnen openbaarma-
king van de uitspraak gelasten. · 

3. De cereraden beslissen, of men als 
kunstenaar in den zin van deze wet moet 
worden beschouwd. 

4. Geen maatregelen worden genomen, 
indien de kunstenaar uit noodzaak heeft ge
handeld of met het oogmerk en in de rede
lijke veronderstelling daardoor uiteindelijk 
een zoodanig Nederlandsch belang te dienen, 
dat verdere beroepsuitoefening gerechtvaar
digd kon worden geacht. 

§ 2. Eereraden voor de kunst. 
2. 1. De maatregelen, bedoeld in § 1, 

worden genomen door de eereraden voor de 
kunst, ingesteld door het Militair Gezag. 

2. Door Onzen M inister van Onderwijs, 
K1.msten en Wetenschappen kunnen leden 
van de eereraden worden ontslagen en kun
nen nieuwe leden worden benoemd. 
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3. Onze genoemde Minister kan eerera
den opheffen en naast bestaande eereraden 
nieuwe instellen. 

3. r. De eereraden stellen de kunste
naars in de gelegenheid te worden gehoord. 

2. Worden maatregelen overwogen uit
sluitend op grond van de gemeenschappelijke 
houding, door kunstenaars in vereenigings
verband aangenomen, zoo kan de eereraad 
volstaan met het bestuur in de gelegenheid 
e stellen te worden gehoord. Het bestuur 

k'an zich bij het verhoor door één of meer 
leden doen vergezellen. 

3. Bij het verhoor kan de kunstenaar of 
het bestuur zich door een rechtsgeleerden 
raadsman doen bijstaan. 

4. De kunstenaar en zijn raadsman heb
ben het recht van het op den kunstenaar be
trekking hebbende dossier kennis te nemen. 

4. r. De eereraden lqinnen getuigen en 
deskundigen oproepen en hooren,. 

2. Ieder, die door een eereraad als ge
tuige of deskundige is opgeroepen, is ver
plicht aan die oproeping gevolg te geven en 
getuigenis af te leggen of zijn diensten als 
deskundige te verleenen. een en ander be
houdens geldige reden van verschooning in 
de gevallen, vermeld in de artikelen 217-

219 van het Wetboek van Strafvordering. 
3. De eereraad kan het verhoor van de 

opgeroepen personen, mits zij den leeftijd 
van zestien jaar hebben bereikt, onder eede 
doen plaats -hebben. 

Indien een getuige of deskundige onder 
eede wordt gehoord, beëedigt de eereraad 
den getuige, dat hij de geheele waarheid en 
niets dan de waarheid zal zeggen, en den 
deskundige, dat hij zijn taak naar zijn ge
weten zal vervullen. 

4. Aan getuigen en deskundigen, versche
nen tot het1 afleggen van getuigenis of tot 
het geven van inlichtingen. kan de eereraad 
een door hem te schatten vergoeding toe
kennen overeenkomstig de bepalingen van 
de Wet van 18 April 1874, Staatsblad No. 
66, tot vaststelling der tarieven van gerechts
kosten in strafzakt;n, waarvan de gewone 
rechter kennis neemt. 

5. Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen geeft, na overleg met 
Onzen Minister van Justitie, nadere voor
schriften omtrent de procedure voor de eere
raden. 

' § 3. Centrale Eereraad. 
6. r. On;e Minister van Onderwijs , 

Kunsten en Wetenschappen stelt een Cen
tralen Eereraad in, ten einde de uitspraken 
van de eereraden voor de kunst in beroep te 
beoordeel en. 

2. De Centrale Eereraad heeft zijn zetel 
te 's-Gravenhage. 

7. r. De Centrale Eereraad bestaat uit 
rechtsgeleerde leden, waaronder een voor
zitter en een of meer plaatsvervangende 
voorzitters. 

2. Zij moeten aan een Rijks- of daar
mede gelijkgestelde Nederlandsche Universi
teit hebben verkregen: 

hetzij den graad van doctor in de rechts-
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wetenschap, 
hetzij den gr~ad 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 het N ederlandsch 
burgerlijk- en handelsrecht, staatsrecht of 
strafrecht. · 

3. Aan den Centralen Eereraad wordèn 
een secretaris en, zoo noodig, een of meer 
plaatsvervangende secretarissen toegevoegd. 

4. De leden en secretarissen worden be
noemd -en ontslagen door Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
na overleg met Onzen Minister van Justitie. 

5. Alvorens in functie te treden leggen 
zij den eed of de belofte af, dat zij hun taak 
naar plicht en geweten. nauwgezet, onpar
tijdig en als goede vaderlanders zullen ver
vullen. De eed of de belofte wordt door den 
voorzitter afgelegd in handen van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
chappen, door de anderen in handen van 

den voorzitter. Van de aflegging van den eed 
of de belofte wordt proces-verbaal opge
maakt. 

8. r. De Centrale Eereraad spreekt recht 
met drie leden, waaronder de voorzitter of 
een zijner plaatsvervangers. 

2. Er wordt beslist bij meerderheid van 
stemmen. 

9. r. Beroep van de uitspraak van een 
eereraad kan door den kunstenaar, op wien 
de uitspraak betrekking heeft, schriftelijk bij 
den Centralen Eereraad worden ingesteld 
binnen drie weken na den dag van verzen
ding van het aangeteekend schrijven, waar
bij de uitspraak te zijner kennis werd ge
bracht. 

2. Betreft het een uitspraak, waarbij aan 
kunstenaars gezamenlijk uitsluitend op 
grond van een gemeenschappelijke houding, 
in vereenigingsverband aangenomen, een 
maatregel is opgelegd, zoo kan beroep na
mens deze kunstenaars worden ingesteld door 
het bestuur. 

3. Beroep kan ook nog later worden in
gesteld. indien ten genoegen van den Cen
tralen Eereraad wordt aangetoond, dat een 
eerdere instelling in redelijkheid niet mo
gelijk was. 

10. r. De Centrale Eereraad stelt den 
kunstenaar, indien hij daartoe bij het instè1-
len van het beroep het verlangen te kennen 
heeft gegeven, in de gelegenheid te worden 
gehoord. 

2 . Hetzelfde geldt in het gèval, bedoeld 
in artikel 9, tweede lid, voor het bestuur van 
de vereeniging. Het bestuur kan zich bij het 
verhoor door een of meer leden doen ver
gezellen. - . 

3. Bij het verhoor kan de kunstenaar of 
het bestuur zich door een rechtsgeleerden 

. raadsman doen bijstaan. 
4. De kunstenaar en zijn raadsman heb

ben het recht van het op den kunstenaar be
trekking hebbende dossier kennis te nemen. 

11. r. De Centrale Eereraad kan 'getui
gen en deskundigen oproepen en hooren. 
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2 . Artikel 4, tweede tot en met vierde 
lid. is in deze gevallen van overeenkomstige 
toepassing. 

12. Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen regelt, na overleg met 
Onzen Minister van Justitie, nader de wijze 
van behandeling Val_l het beroep. 

§ 4. De uitspraken. 
_ 13. 1. De uitspraken van de eereraden 

voor de kunst hebben terstond vebindende 
kracht. 

2. De verbindende kracht wordt niet ge
schorst door het instellen van beroep, tenzij 
de voorzitter van den Centralen E ereraad 
anders bepaalt. 

14. De uitspraken van den Centralen 
Eereraad hebben terstond verbindende 
kracht. 

15. I. De geldboeten komen t en bate 
van den Staat. 

2 . In geval van oplegging van een geld
boete stelt de eereraad, die deze straf oplegt, 
tevens den termijn of de termijnen vast, 
waarbinnen zij moet worden betaald. 

3. De eereraad kan verdere voorschriften 
betreffende de wijze van betaling van de 
geldboete geven. 

4. Indien de termijn of de termijnen niet 
worden in acht genomen of de verdere voor
schriften niet worden nageleefd, kan de eere
raad alsnog een verbod van beroepsuitoefe
ning uitvaardigen of een reeds gegeven ver
bod uitbreiden. 

16. 1.' De kunstenaar. die zijn beroep 
uitoefent in strij d met een uitspraak ' met 
verbindende kracht van een eereraad of den 
Centralen Eereraad of met de strekking van 
zoodanige uitspraak, wordt' gestraft met ge-. 
vangenisl?_traf van ten hoogste zes maanden 
en geldboete van ten hoogste tien duizend 
gulden of met één van deze straffen. 

2 . Ieder ander, die opzettelijk een be
roepsuitoefening, als bedoeld in het eerste 
lid, bevordert, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogse drie maanden en 
geldboete van ten hoogste vijf duizend gul
den of met één van deze straffen. 

3. De feiten , strafbaar gesteld in dit ar
tikel , worden beschouwd als misdrijven . 

§ 5. Overgangsbepalingen . 
17. 1. T egen de uitspraken van d e eere

raden voor de kunst , ingesteld door het Mi
litair Gezag. gedaan vóór het tij dstip van 
inwerkingtreding van deze wet, kunnen de 
kunstenaars, op wie de uitspraken betrek
king hebben, binnen vier weken na dit tijd
stip schriftelijk beroep instellen bij den C!!n
tralen Eereraad. De uitspraken verkrijgen in 
dit geval eerst verbindende kracht, nadat zij 
in beroep zijn bevestigd. De artikelen 8, 9, 
tweede lid, 10--12 en 14-16 zijn toepasse
lijk. 

2. De uitspraken, waartegen niet binnen 
dien termijn beroep wordt ingesteld. verkrij
gen m et afloop van den termijn verbindende 
kracht. Artikel 16 is toepasselijk. 

3. Beroep kan ook nog na afloop van den 
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termijn, genoemd in het eerste lid, worden 
ingesteld, indien ten genoegen van den Cen
tralen Eereraad wordt aangetoond, dat een 
eerdere instelling in redelijkheid niet moge
lijk was. In dit geval schorst het beroep de · 
verbindende kracht van de uitspraak. 

18. 1. Indien een kunstenaar zich volle
dig gedragen heeft naar de maatregelen te 
zijnen aanzien v66r de inwerkingtreding van 
deze wet door een eereraad genomen, kan hij 
vóor de feiten op grond waarvan deze maat
regelen genomen werden, niet weder in eerste 
instantie door een eereraad worden beoor
deeld. 

2 . Gedroeg hij zich niet of niet volledig 
naar zoodanige maatregelen. zoo kan te zij
nen aanzien opnieuw in eerste instantie een 
maatregel, als bedoeld in § 1. worden ge-
nomen. 

§ 6. Slotbepalü1gen. 
19. Onze Minister van Onderwijs, Kuns

ten en Wetenschappen kan nadere voor
schriften geven ter uitvoering van deze wet. 

20. Deze wet is niet van toepassing op 
vervaardigers van films, als bedoeld in het 
Besluit. Zuivering Filmproductiewezen. 

21. 1. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den zevenden dag na dien harer 
afkondiging. 

2. Zij kan worden aangehaald als "Wet 
Zuivering Kunstenaars". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 5den April 

1946. 
WILHELMINA. 

De Min . v . 0 ., K. en W., VAN DER LEEUW. 

De Min. van ,f,ustitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. zB April z946). 

S. G 85 

5 April z946. WET tot vaststelling van een 
regeling betreffende de verbindende 
kracht van eenige bezettingsregelingen 
l;>etreffende de standaardisatie van melk. 

Bijl. Hand. II 4.5/46, z5z; 
Hand. Il 45/46, blz. 633-635; 
Bijl. Hand. I 4_sf46, z5z ; 
Hand. I 4.5/46, blz. 44. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de belangen van den Staat vorderen na
dere regelen te stellen omtrent de verbin
dende kracht van eenige bezettingsregelin
gen, betreffende de standaardisatie van melk, 
gedurende de vijandelijke bezetting van het 
Rijk in Europa uitgevaardigd en in de Ne
derlandsche Staatscourant openbaar ge
maakt; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State enz. : 
Art. 1. De voorloopige schorsing, als be

doeld in artikel 15, eerste lid , van het Besluit 
Bezettingsmaatregelen (Staatsblad no. E 93) 
wordt opgeheven ten aanzien van de wer
king der navolgende in de Neder/andsche 
Staatscourant openbaar gemaakte bezet
tingsregelingen: 
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I. het besluit van de Secretarissen-Ge
neraal van de Departementen van Sociale 
Zaken en van Landbouw en Visscherij van 
u November 1940 (Ned. Stct. van 23 No
vember 1940, No. 229a) betreffende de 
standaardisatie van melk; 

2. het besluit van de Secretarissen-Ge
neraal van de Departementen van Sociale 
Zaken en van Landbouw en Visscherij van 
30 April 1941 (Ned. Stct. van 3 Juli 1941, 
No. 127) tot wijziging van het besluit van 
11 November 1940 betreffende- de standaar
disatie van melk; 

3. het Öesluit van de Secretarissen-Ge
neraal van de Departementen van Sociaje 
Zaken en van Landbouw en Visscherij van 5 
September 1941 (Ned. Stct. van 19 en 20 
September 1941, No. 183) tot wijziging van 
het Melkstandaardisatiebesluit 1940; 

4. het besluit van de Secretarissen-Ge
neraal van de Departementen van Sociale 
Zaken en van Landbouw en Visscherij van 
16 September 1942 (Ned. Stct. van 4 De
cember 1942, No. 237) tot wijziging van het 
Melkstandaardisatiebesluit 1940; 

5.- de beschikking van den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van &c,ciale Za
ken van 17 Mei 1943 (Ned. Stct. van 18 Mei 
1943, No. 95) tot V(l~tstelling der grenzen 
van het procentisch vetgehalte van gestan
daardiseerde ·melk; 

6. het besluit van de Secretarissen-Ge
neraal van de Departementen van Sociale 
Zaken en van Landbouw en Visscherij van 
28/30 September 1943 (Ned. Stct. van 18 
November 1943, No. 225) tot wijziging van 
het Melkstandaardisatiebesluit 1940. 
· 2. Artikel 6 van het Besluit bezettings
maatregelen vindt op de regelingen, vermeld 
in het vorige artikel, overeenkomstige toe
passing. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien van haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 5den April 

1946, . 
WILHELMINA. 

, De Min. v. Sociale Zaken, W. DREES. 

De M in. v . L, , V . en V., S. L. MANSHOLT, 

(Uitgeg , z8 April 1946). 

s. U 86 

5 April z946. WET, houdende bepalingen• 
tot aanvulling van het Vóedselvoorzie
nings besluit en het Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941. 

Bijl. Hand. 11 45/46, z53; 
Hand. Il 45/46, blz. 636; 
Bijl. Hand, 1 45/46, 153; 
Hand. 1 45/46, blz. 44. 

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

dat het gewenscht is ter bevordering van de 
coördinatie van de werkzaamheden der Be
drijfschappen in het Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941 een voorziening te 
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treffen en dat het voorts noodzakelijk moet 
worden geacht ~n verband met de aanstaan
de beëindiging van den bijzonderen staat van 
beleg het Voedselvoorzieningsbesluit en het 
evengenoemde Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941 aan te vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v . State enz.: 
Art. 1. In het Organisatiebesluit Voed

selvoorziening 1941 wordt een artikel 1 xa 
ingevoegd, luidende als volgt: 

"artikel IIa. Voor de coördinatie van de 
werkzaamheden van twee of meer Hoofdbe
drijfschappen en Bedrijfschappen kunnen 
door Onzen Minister van Landbouw, Vis
scherij en Voedselvoorziening raden worden 
ingesteld, elk bestaande uit een door hem te 
bepalen aantal leden. 

2, De Voorzitter en de overige leden van 
een raad worden door Onzen voomoemden 
Minister benoemd, geschorst en ontslagen; 
zij treden na drie jaar af en zijn terstond 
herbenoembaar, De benoeming der leden, 
met u itzondering van den voorzitter, ge
schiedt volgens door Onzen Minister te stel
len regelen op voordracht van de besturen 
der onder den raad ·ressorteerende Hoofdbe
drijfschappen en Bedrijfschappen, 

3. De taak en de bevoegdheden van een 
raad worden bii deszelfs instelling door On
zen voomoemden Minister geregeld." 

2. Artikel 15 van het Voedselvoorzie
ningsbesluit en artikel 18 van het Organisa
tiebesluit Voedselvoorziening 1941 worden, 
zooals deze artikelen tot den datum van in
werkingtreding van het Economisch Sanctie
besluit 1941 golden, wederom van kracht. 

3. Deze wet wordt geacht te zijn in wer
king getreden op het tijdstip, waarop inge
volge het bepaalde bij of krachtens artikel 1 
van Ons besluit van ·8 September 1945 
(Staatsblad no. F 168) het Besluit op den 
bijzonderen staat van beleg heeft opgehou
den te werken. 

Lasten en bevelen, enz, 
Gegeven t~ 's-Gravenhage, den 5den April 

1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v , L., V . en V., S. L . MANSHOLT. 

(Uitgeg. z7 April 1946). 

S. G 87 

.'5 April z946. WET tot regeling van de 
rechtskracht van bezettingsmaatregelen 
op het gebied van de distributie van ge
brl\iks- en verbruiksartikelen ( electri-

' citeit daaronder begrepen), 
Bijl. Hand. 11 45/46, z49; 
Hand. Il 45/46, blz. 628-633; 
Bijl. Hand. 1 45/46, z49; 
Hand. 1 45/46, blz. 44, 

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

dat het gewenscht is, een regeling te treffen 
met betrekking tot derechtskrachtvanbezet
tingsmaatregelen op het gebied van de distri_ 
butie van gebruiks- en verbruiksartikelen 
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(electriciteit daaronder begrepen), welke in
gevolge het bepaalde in artikel 15 van het 
Besluit bezettingsmaatregelen (Staatsblad 
no. E 93) voorloopig zijn geschorst; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State enz.: 
Art. 1. De tij dens de vij andelijke bezet

ting van het Rijk in Europa op het gebied 
van de distributie van gebruiks- en ver
bruiksartikelen (electriciteit daaronder be
grepen) uitgevaardigde regelingen, welke in
gevolge het bepaalde in artikel 15 van het 
Besluit bezettingsmaatregelen (.Staatsblad 
no. E 93) voorloopig zij n geschorst, treden 
buiten werking, voor zoover de daarin ver
vatte voorschriften zijn tot stand gebracht in 
of strekken tot het onmiddellijk belang of 
ter bevoordeeling van 

a. personen van vijandelijke nationali
teit, 

b. personen in vija ndelij ken staats_ of 
krijgsdienst, 

c. vijandelijke organisaties en personen, 
die daarvan deel uitmaken, 

d. de organisaties, bedoeld in artikel 1 
van het Besluit ontbinding landverraderlijke 
organisaties (Staatsblad no. E rn2), en per
sonen, die daarvan deel uitmaken, 

en treden voor het overige wederom in 
werking. voor zoover zij niet sedert de voor
loopige schorsing zij n gewij zigd of ingetrok
ken. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging en 
werkt terug tot het tijdstip van inwerking
treding van het Besluit bezettingsmaatrege
len (Staatsblad no. E 93). 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t e 's-Gravenhage, den 5de.n April 

1946. WILHELMINA. 

De Min. van H. en N. , H. Vos. 
De Min. v. L., V. en V ., S. L. MANS;IOLT. 

De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. z6 April z946). · 

12 April 1946. BESCHIKKING van den 
Minister van Financiën, houdende vast
stelling van de Negende Aanvullingsbe
schikking Deblokkeering 1945. 

De Minister van Financiën; 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffe n te r zake van 
de geldzuivering; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 3 
Augustus 1945, houdende vaststelling van het 
Machtigingsbesluit Geldzuivering (Staats
blad No. F 133); 

Heeft goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. 1. In afwijking van het bepaalde 
in artikel 6, lid 4 van de Beschikking De
blokkeering 1945 (Staatsblad No. F 332) , 
wordt de opbrengst bij overdracht of verval 
van schatkistpapier tegoedgeschreven op de 
vrije rekening van den rechthebbende, die 
aantoont het desbetreffende papier nà 26 
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September 1945 ten laste van zijn vrij e re
kening te hebben verkregen. 

2. De leden van de bedrijfsgroepen Ef
fectenhandel. Handelsbanken, Landbouwcre
dietbanken en Spaarbanken zullen tot te
goedschrijving op vrije rekening van zulke 
opbrengsten niet overgaan, tenzij de recht
hebbende overlegt eene verklaring, onder
teekend door een lid veari een dezer bedrijfs
groepen, ten blijke dat de aanbieder het ver_ 
schuldigde, wegens de verkrijging van het
zelfde papier, ten laste van zijn vrije reke
ning heeft betaald. 

3. Het model der in het tweede lid be
doelde verklaring wordt door den Minister 
va'h _Financiër:i vastgesteld en in de Staats
courant bekendgemaakt. 

2. Het afleggen van eene in strijd met de 
waarheid opgemaakte verklaring, als bedoeld 
in het tweede lid van artikel 1, wordt be
schouwd als een misdrijf. 

3. De Nederlandsche Bank is bevoegd ter 
zake van de in d eze beschikking bedoelde 
handelingen nadere voorschriften te geven. 

4. x. Deze beschikking, welke kan wor
den aangehaald als Negende Aanvullingsbe
schikking eblokkeering 1945, zal in het 
Staatsblad worden geplaatst. 

2. Zij treedt in werking met ingang van 
den 1sten Mei 1946. 

's-Gravenhage, den 12den April 1946. 
De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 16 April 1946). 

S. G 93 

20 April 1946. BESLUIT, betreffende den 
geldigheidsduur van bijzondere postze
gels voor sociale en cultureele doelein 
den. 

Wij WILHELMINA, enz.; , 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Sociale Zaken en van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen van 27 F ebruari 
1946, no. 4, Hoofdbestuur der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonié, 14 Maart 1946. no. 
303 C.Z., afdeeling Volksgezondheid , 15 
April 1946, no. 13445, afd. O.K.N. 

Overwegende, dat het wenschelijk is wij
ziging te brengen in de bepalingen van Ons 
besluit van 20 September 1935 (Staatsbl. no. 
60), strekkende om jaarlijks, gedurende een 
daarvoor telkens vast te stellen tijdvak, voor 
het publiek bijzondere postzegels ten be
hoeve van sociale en cultureele doeleinden 
verkrijgbaar te stellen; 

Gelet op artikel 24, 2e lid der P ostwet 
(Staatsblad 1919, no. 543); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : · 

Eenig artikel. 
In artikel 3 van Ons besluit van 20 Fe

bruari 1935 (Staatsblad no. 60) wordt in 
plàats van "de vijf onmiddellijk daarop vol
gende . jaren" gelezen "het daarop volgende 
jaar". 
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Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit 
hetwelk in het Staatsblad zal' worden ge
plaats1;, 

Het Loo, den 2osten April 1946. 

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

De Min v. Sèiciale Zaken, W. DREES. 

De Min. v . o., K. en W., VAN DER LEEUW. 

(Uitgeg. 29 April r946). 

S. G 95 

25 April z946. BESCHIKKING van den 
Minister van Onderwijs , Kunsten en 
Wetenschappen, houdende regelen be
treffende de procedure voor de Eere
raden voor de Kunst. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, 

Na overleg met zijn ambtgenoot van 
Justitie; 

Gelet op artikel 5 van de Wet Zuivering 
Kunstenaars, Staatsblad no. G 84; 

Stelt vast de navolgende: 

BeschlkkJng procedure eer era1len voor 
de kunst. 

Art. 1. r. De eereraden voor de kunst 
nemen een zaak in onderzoek : 

a. eigener beweging; 
b. op aangifte; 
c. op aanwijzing van den Centralen Eere

raad; 
d. op aanwijzing van den Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
2. Aangifte geschiedt mondeling of bij 

behoorlijk onderteekend schrijven. Zij kan 
geschieden bij den eereraad, bij den Centra
len Eereraad en bij den Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen. 

3. De aangifte dient te geschieden bin
nen dertig dagen na het inwerkingtreden van 
de Wet Zuivering Kunstenaars. In bijzon
dere gevallen, ter beoordeeling van den Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, kan ook na dien datum nog aan-
gifte worden gedaan. . 

2, r . Een eereraad doet, zoodra hij dit 
geraden oordeelt, den kunstenaar of , in het 
geval bedoeld in artikel 3, tweede lid, van 
de Wet Zuivering; Kunstenaars, het b estuur 
van de vereeniging, bij aangeteekend schrij
ven oproepen om te verschijnen op een daar
in aangeduide zitting. Tusschen den dag van 
verzending van het aangeteekend schrijven 
en dien der zitting moeten ten minste acht 
dagen verloopen. 

2 . De oproeping houdt in : 
a. een aanduidinç- van de gedraging of de 

gedragingen, ter zake waarvan een verant
woording dient te geschieden; 

b. waar en wanneer het dossier aan den 
opgeroepen kunstenaar of het opgeroepen 
bestuur, een door hem schriftelijk gemach
tigde of zijn rechtsgeleerden raadsman ter 
inzage kan worden verstrekt; 
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c. dat de opgeroepen kunstenaar of het 
opgeroepen bestuur bevoegd is vóór de zit
ting een schriftelijk verweer bij den eereraad 
in te zenden; 

d. dat hij zich ter zitting door een schrif
telijk gemachtigde kan doen vertegenwoor
digen en bevoegd is zich aldaar door een 
rechtsgeleerden raadsman te doen bijstaan; 

e, dat hij bevoegd is getuigen en deskun
digen ter zitting mede te nemen, mits hun 
namen en adressen vier en twintig uur vóór 
de zitting schriftelijk ter kennis zijn gebracht. 
van den secretaris van den eereraad. 

3. De oproeping van getuigen en deskun
digen geschiedt bij aangeteekend schrijven. 

4. r. De eereraden spreken recht met 
den voorzitter of één zijner plaatsvervangers. 
en vier andere leden. 

2. Aan de eereraden wordt een secre taris 
toegevoegd; d eze houdt proces-verbaal der 
zitting. 

3. De eereraden beslissen bij meerder
heid van stemmen in tegenwoordigheid van 
den secretaris. 

5. r. Een lid van een eereraad wordt op 
zijn verlangen van elke bemoeiing in een 
zaak verschoond, indien er te zijnen aanzien 
feiten en omstandigheden bestaan, waardoor 
zijn onpartijdigheid schade zou kunnen lij
den. 

2. Op gelijken grond kan zijn wraking 
schriftelijk of, t e r zitting, mondeling worden 
voorgedragen door of namens den kunste
naar of het bèstuur der vereeniging. 

3. Over een voorgedragen verschooning 
of wraking· wordt ten spoedigste door den 
eereraad beslist. Het lid onthoudt zich van 
deelneming aan de beslissing. 

6. Ter zitting zet de voorzitter van den 
eereraad duidelijk uiteen ter zake waarvan 
de beschuldigde zich heeft te verantwoorden. 

7. r. De getuigen kunnen buiten elkaars
tegenwoordigheid worden gehoord. 

2. Zij kunnen worden gehoord buiten te
genwoordigheid van den opgeroepen kunste
naar of het opgeroepen bestuur of zijn ge
machtigde, echter niet buiten tegenwoordig
heid van zijn raadsman. 

3 . Zij geven zooveel mogelijk uitdruk
kelijk op hun redenen van wetenschap. 

8. r. De eereraad kan terstond na de 
sluiting van het onderzoek ter zitting mon
deling uitspraak doen. Dé inhoud van de 
mondelinge uitspraak wordt door den voor
zitter op het proces-verbaal der zitting aan
geteekend en voorzien van zijn handteeke
ning. 

2 . Indien de eereraad schriftelijk uit
spraak doet, wordt de uitspraak binnen veer
tien dagen na de sluiting van het onderzoek 
op schrift gesteld en door den voorzitter en 
den secretaris onderteekend. 

3. De uitspraak houdt de gronden in, 
waarop zij berust, en vermeldt de namen van 
degenen, die haar hebben gedaan. 

9. r. Zoowel van de aanteekening van 
een mondelinge uitspraak als van een schrif- • 
telijke uitspraak zendt de secretaris binnen 
een week bij aangeteekend schrijven een 
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door hem gewàarmerkt afschrift aan den 
kunstenaar of aan het bestuur. 

2. Op het afschrift wordt de datum, 
waarop het verzonden wordt vermeld. 

10. Deze Qeschikking wordt inhetStaats
b/ad geplaatst. 

's-Gravenhage, den 25sten April 1946. 

De Min. v. 0., K. en W., VAN DER LEEUW. 

(Uitgeg. 29 April 1946). 

s. (~ 96 

.25 April 1946. BESCHIKKING van den 
Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, houdende regelen be
treffendé de procedure voor den Cen
tralen Eereraad voor de Kunst. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, 

Na overleg met zijn ambtgenoot van 
Justitie; 

Gelet op artikel 12 van de Wet Zuivering 
Kunstenaars, Staatsblad no. G 84; 

Stelt vast de navolgende: 
:Beschlkldng l)rocedure Centralen Eereraad 

vo?r de Knnst. 
Art. 1. 1. De Centrale Eereraad is ver

deeld in zooveel kamers als door den Minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen, na overleg met den Minister van Justi
tie, zal worden bepaald. 

2. De bezetting van de kamers en de ver
deeling van de werkzaamheden over de ka
mers wordt geregeld bij beschikking van den 
Central~n Eereraad. De beschikking wordt 
onverw1Jld medegedeeld aan den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
die, blijkt hem van bezwaren, na overleg 
met den Minister van Justitie, de beschik
king kan wijzigen. 

2. r. Indien de kunstenaar of, in het ge
val van artikel q, tweede lid, van de Wet 
Zuivering Kunstenaars, het bestuur van de 
vereeniging bij het instellen van beroep het 
verlangen te kennen heeft gegeven te wor
den gehoord. doet de Centrale Eereraad zoo_ 
dra hij , dit geraden oordeelt, den kunst~naar 
of het bestuur" bij aangeteekend schrijven 
oproepen om te verschijnen op een daarin 
aangeduide zitting. Tusschen dén dag van 
verzending van het aangeteékend schrijven 
en dien der zitting moeten ten minste acht 
dagen verloopen. 

2. De oproeping houdt in: 
a. waar en wanneer het dossier aan den 

opgeroepen kunstenaar of het opgeroepen 
bestuur, een door hem schriftelijk gemach
tigde of zijn rechtsgeleerden raadsman ter 
inzage kan worden verstrekt; 

b. dat de opgeroepen kunstenaar of het 
opgeroepen bestuur bevoegd is vóór de zit
ting een schriftelijk verweer bij den eereraad 
in te zenden; 

c. dat hii zich ter zitting door een schrif
telijk gemachtigde kan doen vertegenwoordi
gen en bevoegd is zich aldaar door een 
rechtsgeleerden raadsman• te doen bijstaan; 

d. dat hij bevoegd is getuigen en des-
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kundigen ter zitting mede te nemen, mits 
hun namen en adressen vier en twintig uur 
vóór de zitting schriftelijk ter kennis zijn 
gebracht van den secretaris van den Cen
tralen Eereraad. 

3. Indien het beroep betreft een uit
spraak, gedaan vóór het tijdstip van inwer
kingtreden van de Wet Zuivering Kunste
naars en de voorzitter van den Centralen 
Eereraad van oordeel is, dat de gedraging 
of de gedragingen, welke op de zitting nader 
zullen moeten y;orden beoordeeld, · niet of 
niet voldoende uit de uitspraak bliJken, om
schrijft hij deze gedraging of deze gedragin
gen in de oproeping. 

3. De oproeping van getuigen en deskun
digen geschiedt bij aangeteekend schrijven. 

4. 1 Een lid van den Centralen Eereraad 
wordt op zijn verlangen van elke bemoeiing 
in een zaak verschoond. indien er te zijnen 
aanzien feiten en omstandigheden bestaan, 
waardoor zijn onpartijdigheid schade zou 
kunnen lijden. 

2. Op gelijken grond kan zijn wraking 
schriftelijk of, ter zitting mondeling worden 
voorgedragen door of namens den kunste
naar of het bestuur der vereeniging. 

3. Over een voorgedragen verschooning 
of wraking wordt ten spoedigste door den 
C entralen Eereraad beslist. Het lid onthoudt 
zich van deelneming aan de beslissing. 

5. r. Ter zitting geeft de voorzitter een 
overzicht van de gedraging of gedragingen, 
welke in beroep moeten worden beoordeeld. 

2. Hierna wordt de kunstenaar of het be
stuur van de vereeniging, zijn gemachtigde 
of zijn raadsman in de gelegenheid gesteld 
zijn bezwaren tegen de uitspraak van den 
eereraad uiteen te zetten. , 

6. r. De getuigen kunnen buiten elkaars 
_tegemvoordigheid worden gehoord. 

2. Zij kunnen worden gehoord buiten te
genwoordigheid van den opgeroepen kunste
naar of het opgeroepen, bestuur of zijn ge
machtigde, echter niet buiten tegenwoordig
heid van zijn raadsman. 

3. Zij geven zooveel mogelijk uitdrukke
lijk op hun redenen van wetenschafi. 

7. r. De Centrale Eereraad kan terstond 
na de sluiting van het onderzoek ter zitting 
mondeling uitspraak doen. De inhoud van 
de mondelinge uitspraak wordt door den 
voorzitter op het proces-verbaal der zitting 
aangeteekend en voorzien van zijn handtee
kening. 

2. Indien de Centrale Eereraad schrifte
lijk uitspraak doet, wordt de uitspraak bin
nen veertie n dagen na de sluiting van het 
onderzoek op schrift gesteld en door den 
v oorzitter en den secretaris onderteekend. 

3. De uitspraak houdt d,e gronden in, 
waarop zij berust, en 01ermeldt de namen 
van degenen. die haar hebben gedaan. 

8. Deze beschikking wordt in het Staats
blad geplaatst. 

's-Gravenhage, den 25sten April 1946. 
De Min . v. 0 ., K. en W., VAN DER LEEUW. 

(Uitgeg. 29 April 1946.) 
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25 April z946. BESCHIKKING van den 
Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, houdende regelen be
t reffende de tenuitvoerlegging uitspra
ken eereraden voor de kunst en Centra
Jen Eereraad. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen; 

Gelet op artikel 19 van de Wet Zuivering 
Kunstenaars, Staatsblad G 84; 

S telt vast de navolgende: 

Beschlkl!lng tenuitvoerlegg'ing· ultSJlraken 
eereraden voor de kunst en Centralen 

Eereraad. 
Art. 1. Afkeuring v"an de houding wordt 

bij aangeteekend schrijven ter kennis ge
bracht van den kunstenaar of, in de gevallen 
van artikel 3, tweede lid, en artikel 9, tweede 
lid, van de Wet Zuivering Kunstenaars, van 
het bestuur der vereeniging. 

2. r. Betaling van een geldboete ge
schiedt door storting op postrekening no. 
22076, ten name van den Comptabele , van 
het Ministe1ie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, onder vermelding van den 
eereraad, door wien de boete is opgelegd, als
mede van den datum van de uitspraak. 

2. Een verbod van beroepsuitoefening of 
een uitbreiding van een reeds gegeven ver
bod wegens het niet in acht nernen van den 
termijn of van de termijnen, waarbinnen een 
geldboete moet worden betaald, of het niet 
naleven van gegeven verdere voorschriften 
wordt door den eereraad niet eerder uitge
vaardigd dan acht dagen na verzending van 
een aanmaning bij aangeteekend schrijven 
aan den kunstenaar of het bestuur deF ver
eeniging alsnog de boete te betalen of de 
voorschriften na te leven. 

3. 1. De maatregelen van verbod van 
beroepsuitoefenini,! worden aangeteekend in 
een register, waarin aan belanghebbenden 
door den Minister van Onderwijs, Kunsten 
e n Wetenschappen inzage wordt verleen<;!. 

2. In het register wordt vermeld, of het 
verbod gegeven is voor een bepaalden tijd· 
of voor het leven en of het beperkt is tot 
bepaalde wijzen of vormen van beroepsuit
oefening. 

4. Wanneer openbaarmaking van een 
uitspraak wordt gelast, bepaalt de eereraad 
in de uitspraak de wijze van openbaarma
king. 

5. Deze beschikking wordt in het St.Jlats
blad geplaatst. 

's-Gravenhage, den 25sten April 1946. 
De Min . v. 0., K. en W. , VAN DER L EEUW. 

(Ujtgeg. 29 April z946.) 
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24 April 1946. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het Rijkstelegraafreglement 
1939. 

Wij W I LHELMINA, enz.; 

1946 

Overwegende, dat het wenschelijk is om 
wijziging te brengen in het Rijkstelegraaf
reglement ·1939, laatstelijk vastgesteld bij 
Ons Besluit v.an 17: December 1938 (Staats
blad nr. 358); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 29 Maart 1946, 
nr. r, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegra
fie en Telefonie ; 

Den Raad van State geh.oord (advies van 
16 April 1946, Nr. 12); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 April 1946, nr. 1, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Het bedrag van 25 cent, genoemd 

in artikel 25, 1ste lid, van het Rijkstelegraaf
reglement, wordt gewijzigd in 40 cent. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Mei 1q46. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zál 
worden. 

Het Loo. den 24sten April 1946. 

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

(Uitgeg. 29 April z946.) 
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27 April z946. BESCHIKKING van den 
Minister van Financiën, houdende vast
stelling van de Beschikking Beursver
keer 1946. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen ter zake van 
de geldzuivering, inzonderheid met betrek
king tot den handel in effecten; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 3 
Augustus 1945, houdende vaststelling van 
het Machtigingsbesluit Geldzuivering (Stbl. 
no. F 133); 

Heeft goedgevonden en verstaan te be
palen : 

Art. 1. Voor de toepassing van deze be
schikking en van de daarop berustende be
palingen wordt verstaan onder effecten: 
aandeelen, obligatiën, pandbrieven, certifi
caten van aandeelen, van obligatiën of 
van andere waarden, depot-fractiebewijzen, 
winst_ en oprichtersbewijzen, optiebewijzen 
en soortgelijke waardepapieren, inschrijvin
gen in schuld- en aandeelenregisters en soort
gelijke rechten, alsmede recepissen, uitge
geven ter latere verwisseling tegen defini
tieve stukken. 

2. 1. De aankoop en de verkoop van ef
fecten is, onverminderd de daartoe vereisch
te vergunning van de Afdeeling Effecten
registratie van den Raad voor het Rechts
herstel, niet toegestaan anders dan door tus
schenkomst van een lid van de Vereeniging 
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voor den Effectenhandel (Bedrijfsgroep Ef
fectenhandel). 

2. De aankoop en de verkoop van effec
ten geschiedt, voor zoover de handel ter 
beurze in de onderscheidene fondsen door 
het Dagelijksch Bestuur der in het eerst e lid 
genoemde bedrijfsgroep zal zijn opengesteld, 
overeenkomstig de door dit bestuur te geven 
voorschriften en met inachtneming van het 
bij of krachtens deze beschikking bepaalde. 

3. 1. Aankoop van een effect mag niet 
plaats hebben, dan tegen voldoening van de 
koopsom in betaalmiddelen of ten l,iste van 
een vrije rekening van den kooper. 

2. In afwijking van het in het eerste lid 
van dit artikel bepaalde, kan na verkregen. 
vergunning van De Nederlandsche Bank de 
koopsom worden voldaan ten laste van een 
door de Afdeeling Effectenregistratie van 
den Raad voor het Rechtsherstel geblok
keerde rekening. 

3. In afwijking van het in het eerste lid 
van dit artikel bepaalde, kan na verkregen 
vergunning van het Dagelijksch Bestuur der 
Vereeniging voor den Effectenhandel (Be
drijfsgroep Effectenhandel) de koopsom 
worden voldaan ten laste van een geb'lok
keerd tegoed, ontstaan ingevolge artikel 4, 
indien de effecten zijn aangekocht ter vol
doening aan een leverplicht, voortspruitende 
uit een verkoop, welke plaats had vóór of op 
4 September 1944. 

4. I. De leden van de Vereeniging voor 
den Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effeçten
handel) zullen den verkooper van het hem 
van eenig effect toekomende bedrag een 
deel, ter grootte van 5o• ten honderd van de 
koerswaarde, afgerond naar beneden tot het 
naastbijliggend veelvoud van tien gulden, te
goedschrijven op geblokkeerde rekening en 
het overige op vrij e rekening, indien hij aan
toont en het lid, hetwelk zijn tusschenkomst 
verleent, zich heeft overtuigd, dat de ~r
kooper: 

a. hetzij vóór 10 Mei 1940 reeds eigenaar 
van het effect was volgens het destijds gel
dende recht; 

b . hetzij het effect na 9 Mei 1940 heeft 
verkregen dqor levering uit een algemeenen 
effectenvoorraad en zijn aanspraak op zoo
danige levering was ontstaan vóór 10 Mei 
1940; 

c. hetzij het effect na 9 Mei -1940 door 
verkrijging krachtens erfopvolging heeft ver
kregen en zijn recht h ierop onmiddellijk, dan 
wel middellijk ten gevolge van een onafge
broken reeks van verkrijgi11gen krachtens 
erfopvolging, afleidt van een rechtsvoorgan
ger, die voldeed aan een der onder a, b, dof 
e genoemde voorwaarden; 

d. hetzij het effect na 9 Mei 1940 heeft 
verkregen door gebruikmaking van een ver
wisselingsaanbod en ten aanzien van het ter 
verwisseling ingeleverde effect voldaan was 
aan een der onder a, b, c of e genoemde 
voorwaarden; 

e. hetzij het effect na 9 Mei 1940 zonder 
eenige bijbetaling heeft verkregen, omdat 
~et effect hem werd uitgereikt, ,ter zake van 
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het bezit van een of meer aandeelen van de
zelfde soort in dezelfde naanilooze vennoot
schap, ten aanzien waarvan was voldaan aan 
een der onder a, b, c of d genoemde voor
waarden. 

2. Het in het eerste tlid van dit artikel 
genoemde percentage wordt tot 40 terugge
bracht, ingeval de daar bedoelde verkoop 
betreft: 

a. effecten. uitgegeven door of ten laste 
van een publiekrechtelijk of privaatrechte
lijk lichaam of instelling, gevestigd in de 
Vereenigde Staten van Amerika, Wê_arvan de 
opbrengsten in Amerikaansche dollars aldaar 
betaalbaar zijn; 

b. certificaten van onder a bedoelde ef
fecten, uitgegeven door in Nederland geves
tigde trust_ of admini'stratiekantoren; 

c. effecten, door den Minister van Finan
ciën gelijkgesteld met die onder a en b ver
meld. 

.°'I• De leden van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhan
del) zullen het den verkooper toekotfiende 
bedrag op vrije rekening tegoedschrijven, in
dien hij aantoont en het lid, hetwelk zijn 
tusscherrkomst verleent zich heeft overtuigd, 

a. dat de verkooper het effect, anders 
dan op den voet. bedoeld in artikel 3, 2e lid 
of in artikel 6, in regelmatig beursverkeer 
verworven heeft, na het in werking treden 
van deze beschikking, dan wel 

b. dat de verkoop betreft 2½ % Spaar
certificaten per 15 Februari 1g51, dan wel 

c. dat de verkoop betreft eenig effect, 
hetwelk na het inwerkingtreden van deze be
schikking is uitgegeven en waarvoor de stor
ting na dit tijdstip ten laste van een vrije re
kening of met betaalmiddelen heeft plaats 
gehad. 

4. Ter zake van den verkoop van andere 
effecten, dan die, in het re, 2e en 3e lid van 
dit artikel bedoeld, zullen de leden van de 
Vereenigi_ng voor den Effectenhandel (Be
drijfsgroep Effectenhandel) het den verkoo
per toekomende bedrag tegoedschrijven op 
geblokkeerde rekening, met dien verstande, 
dat de in de opbrengst begrepen loopende 
rente op vrije rekening wordt tegoed ge
schreven. 

5. Het lid van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhan
del) , hetwelk een der verplichtingen, be
doeld in het re, 2e of 4e lid van dit artikel, 
niet of niet geheel nakomt, is tegenover de 
belastingadministratie met den verkooper 
hoofdelijk aansprakelijk voor de ten laste 
van den verkooper bestaande belasting
schuld tot het bedrag, dat ten onrechte niet 
op een geblokkeerde rekening van den ver
kooper is geboekt. 

6. Verkoopers van effecten mogen geen 
voldoening van de opbrengst aanvaarden, 
anders dan op de wijze als in dit artikel is 
bepaald. 

5. 1. De aankoop van effecten, anders 
dan met eigen geld, is verboden. 

2. Hij, die hem toebehoorende effecten 
verkoopt, welke verpand waren, is verplicht 
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de opbrengst, voorzoover deze op vrije reke
ning wordt tegoedgeschreven, of in betaal
middelen wordt voldaan. in de eerste plaats 
aan te wenden voor aflossing op de schuld, 
tot zekerheid waarvan het effect als onder-
pand diende. . . 

6. Indien een lid van de Vereerug,ng voor 
den Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effecten_ 
handel) zijn tusschenkomst verleent voor 
den aankoop van effecten voor rekening van 
een kooper, voor wiens rekening dit lid op 
denzelfden dag een verkoop van effecten be-
werkstelligt: . 

a. mag, in afwijking van het bepaalde m 
artikel 3, Ie lid, de aankoop plaats hebb~n 
zonder dat de voldoening van de koopsom m 
betaalmiddelen of ten laste van een vrije re
kening van den kooper geschiedt, mits het 
den kooper uit hoofde van den verkoop toe
komende bedrag, voor zoover noodig, voor 
de voldoening van de koopsom . wordt ~e
bruikt en. ingeval dit bedrag hiertoe met 
voldoende is, het resteerende gedeelte van 
de koopsom in betaalmiddelen of ten laste 
van een vrije rekening van den kooper wordt 
voldaan; . 

b. mag, in afwijking van het bepaalde _,_n 
artikel 4 Ie, 2e en 4e lid, de tegoedschnJ
ving van 'het den kooper in zijn hoedanigheid 
van verkooper toekomende bedrag op ge
blokkeerde rekening achterwege blijven. voor 
zoover dit bedrag benoodigd is en gebruikt 
wordt voor de vpldoening van de koops?m, 
mits het gedeelte van dit bedrag, dat hier
voor niet benoodigd is en gebruikt wordt, 
den verkooper op geblokkeerde rekening 
wordt tegoedgeschreven; . 

c. mag, in afwijking van het bepaalde m 
artikel 5, 2e lid, de aanwending van het den 
kooper in zijn hoedanigheid van verkooper 
toekomendç bedrag voor aflossing op de 
schuld, tot zekerheid waarvan de verkochte 
effecten als onder·pand dienden, achterwege 
blijven, voor zoover dit bedrag beno?digd is 
en gebruikt wordt voor de voldoerun~ v~ 
de koopsom, mits het gedeelte_ va~ dit be-

. drag, dat hiervoor niet benood,gd 1s en ge
bruikt wordt, wordt aangewend voor aflos
sing op de schuld, tot zekerheid waarvan de 
verkochte effecten als onderpand dienden. 

7. Handelingen in strijd met het bepaal
de in artikel 2, Ie lid of de artikelen 3, 4, 5 
en 6 dezér beschikking worden beschouwd 
als misdrijven. 

8. De Minister van Financiën regelt alle 
gevallen, waarin deze beschikking niet voor
ziet. 

9. I. Deze beschikking, welke kan wor
den aangehaald als Beschikking Beursver
keer I946, zal in het Staatsblad worden ge-
plaatst. , . . . 

2. Zij treedt in werlóng op rn Me, I946. 
's-Gravenhage, den 27sten April I946. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 29 April z946). 
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30 April z946. WET, houdende herziening 
van de Wet van 30 April I8x5, No. 5 
(Staatsblad No. 33*), houdende instel
ling van de Militaire Willems-Orde. 

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

dat de bij de Weti van 30 April IBIS, No. 5 
(Staatsblad No. 33*) ingestelde Militaire 
Willems-Orde bijzonder geschikt is gebleken, 
zoo tot aankweeking van krijgshaftige deug
den als tot vereerende belooning van hen, 
die zich in den strijd door uitstekende daden 
van moed, beleid en trouw in bijzondere 
mate hebben gekweten van op hen rustende 
plichten; dat het evenwel noodzakelijk is ~e
bleken de bestaande wet. met handhaving 
van haar beginselen, te herzien; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State enz.: 
Art. 1. Er is een Orde, strekkende tot be_ 

looning van militairen, in dienst van het 
Koninkrijk der Nederlanden, die zich in den 
strijd door het bedrijven van uitstekende da
den van moed, beleid en trouw, hebben on-
derscheiden. · 

2. In bijzondere gevallen kunnen ook 
niet-militaire Nederlandsche onderdanen als
mede vreemdelingen, die zich door zoodanige 
daden hebben onderscheiden. in de Orde 
worden opgenomen. 

2. De Orde draagt den naam van Mili
taire Wilfems-Orde. 

3. Het Grootmeesterschap van de Orde 
is onafscheidelijk aan de Kroon der Neder
landen verbonden. 

4. I. De Orde bestaat uit vier klassen. 
De ridders der Ie klasse dragen den titel 

van Ridder-Grootkruis, die der 2e klasse 
dien van Commandeur, die der 3e klasse en 
die der 4e klasse dien van ridder. 

2. Waar in deze wet van "ridders der Mi
litaire Willems-Orde", zonder aanduiding 
van klasse, wordt gesproken, worden da~r
mede de ridders -van alle klassen aangeduid. 

5. Alle benoemingen en bevorderingen in 
de Orde geschieden door Ons. 
· 6. I. Het Ordeteeken bestaat uit een 
wit geëmailleerd kruis, gedekt door een Ko
ninklijke kroon; de vier omlijste armen van 
het kruis zijn van gelijke lengte. loopen van 
het midden breed uit, zijn aan het uiteinde 
ingekeept en voorzien van geparelde pun
ten. De armen dragen aan voor- en achter
zijde in gouden letters de woorden: 

Voor 
Moed Beleid 

Trouw 
Tusschen de armen van dit kruis liggen 

die van een groen geëmailleerd Bourgon
disch kruis. In het hart ,;Ier beide kruisen 
ligt aan de voorzijde een gouden vuurslag, 
aan de achterzijde een blauw geëmailleerd 
medaillon, in het midden waarvan een lau-
werkrans, omvattende de letter W. . 

2. Het bij het ordeteeken behoorend lmt 
is oranje met smalle Nassau-blauwe strepen. 
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7 • r. Het teeken van onderscheiding 
voor de leden der Orde is: 

a. Voor den ridder der 4e klasse: het or
deteeken te dragen op het lint op de linker
borst; de middellijn van het wit geëmailleer
de kruis bedraagt 42 millimeter, die van het 
Bourgondische kruis 36 millimeter; de om
lijsting van eerstgenoemd kruis en van het 
medaillon, de geparelde- punten. de lauwer
krans, de Wen de kroon zijn van zilver; de 
breedte van het lint bedraagt 27 millimeter 
en in opgemaakten vorm 48 millimeter; 

b. Voor den ridder der 3e klasse: als 
voor den ridder der 4e klasse. doch de om
lijsting van het wit geëmailleerde kruis en 
van het medaillon, de geparelde· punten, de 
lauwerkrans, de W en de kroon zijn van goud 
en op het lint is een rozet; 

c. Voor den commandeur: als voor den 
ridder der 3e klasse, doch de middellijn van 
het wit geëmailleerde kruis bedraagt 50 miL 
limeter, die van het Bourgondische kruis 42 
millimeter; het ordeteeken te dragen zonder 
lint op de linkerborst en tevens aan een lint, 
breed 55 millimeter, om den hals; 

d. Voor den ridder-grootkruis: ~et orde
teeken als voor den commandeur, doch zon
der kroon. bevestigd op een achtpuntige, uit 
40 stralen bestaande, bolvormige zilveren 
ster, zonder lint te dragen op de' linkerborst; 
de ster heeft een middellijn van 80 millime
ter, terwijl de punten gepareld zijn. Het 
ordeteeken als voor commandeur tevens te 
dragen aan een lint, breed 101 millimeter, 
als sjerp over den rechterschouder naar de 
linkerheup. 

2. Standmodellen van de onderschei
dingsteekenen voor de ridders der verschil
lende klassen worden door Ons vastgesteld. 

3. Het is den ridders der Militaire Wil
lems-Orde vergund het ordeteeken van ver
kleind model onderaan het lint dan wel al
leen het lint te dragen; gekleed in militaire 
uniform echter alleen voor zoover zulks in 
de desbetreffende voorschriften is toege
staan. Door Ons wordt bepaald in welke ge
vallen de ridders verplicht zijn de model 
ordeteekenen te dragen. 

8. r. De eed (belofte), welke door den 
tot ridder der Militaire Willems-Orde be
noemde wordt afgelegd, luidt: 

"Ik zweer (beloof) mij als getrouw en 
wakker ridder te zullen gedragen, mijn leven 
altoos te zullen veil hebben voor Koning en 
Vaderland en door al mijn vermogen mij 
steeds trachten waardig te maken de onder
scheiding, mij door den Koning toegestaan. 

Zoo waarlijk helpe mij God almachtig. 
(Dat beloof ik)." 

2. Vreemdelingen leggen den eed (de be-
lofte) niet af. · 

9. r. De ridders der 4e klasse beneden 
den rang van officier genieten van den da
tum hunner benoeming af een jaarlijksche 
toelage, volgens den rang of stand, bekleed 
op het oogenblik, dat zij zich de onderschei
ding hebben waardig gemaakt, tot de vol-
gende bedragen: ~ 
• de onderluitenant, de adjudant-onderoffi-
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cier en de met deze gelijk gestelde f 325 
de sergeant-majoor en de met dezen 

gelijk gestelde f 2 70 
de overigen f 200 
2. De ridders der 3e klasse beneden den 

rang van officier genieten met toepassing 
van het bepaalde in het voorgaande lid, toe
lagen gelijk aan het dubbele der in dat lid 
vermelde bedragen. 

3. Heeft de benoeming tot ridder der 3e 
of der 4e klasse plaats gehad ter zake van 
twee of meer feiten, op verschillende tijd
stippen verricht, dan wordt de toelage toe
gekend naar den rang of den stand, welke bij 
het verrichten van het laatste feit werd be
kleed. 

4. Bij bevordering tot den rang van offi
cier alsmede bij het verlaten van den mili
tairen dienst, blijft de toelage behouden. 

.5. Bij benoeming van een niet-militair 
Nederlandsch onderdaan of vreemdeling tot 
ridder der 4e of der 3e klasse wordt ih elk 
voorkomend geval door Ons bepaald of aan 
den betrokkene eene toelage, als bedoeld in 
de leden (1) en (2) zal worden toegekend. 

6. Aan de weduwe van een ridder der 
Militaire Willems-Orde wordt gedurende 
haar weduwlijken staat een jaarlijksche toe
lage toegekend, bedragende de helft van de 
door haar echtgenoot (c.q. laatsten echtge
noot) als ridder genoten toelage. Indien de 
ridder geen weduwe nalaat. dan wel deze 
komt te overlijden, wordt bovengenoemde 
toelage uitgekeerd aan zijn minderjarige 
wettige of gewettigde kinderen, waarbij elk 
kind een evenredig deel ontvangt. 

7. De uitbetaling der toelage geschiedt 
volgens door Ons te stellen regelen. 

10. r. Tot !i;oedmaking van de toelagen, 
in artikel 9 bedoeld, zoomede van de verdere 
onkosten der Orde, wordt jaarlijks eene som 
op de Rijksbegrooting en op de begrootin
gen van Nederlandsch-lndië, Suriname en 
Curaçao gebracht. 

2. De toelagen komen ten laste van de 
begrooting van het gebiedsdeel, waaruit de 
betrokkene, tijdens het verrichten van zijn 
uitstekende daad. werd bett>ldigd; voor zoo
ver betreft hen, die niet uit een dier begroe
tingen werden bezoldigd, ten laste van de 
Rijksbegrooting, indien de daad is bedreven 
in Nederland of elders buiten Nederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao, en ten _laste 
van de desbetreffende begrooting van één 
der laatstgenoemde gebiedsdeelen ingeval de 
daad in een dier gebiedsdeelen· is bedreven. 

11. r. Het Kapittel der Orde zal bestaan 
uit een door Ons te bepalen aantal leden en 
plaatsvervangende leden, zoo mogelijk allen 
ridders der Militaire Willems-Orde. 

2. De Kanselier der Nederlandsche Orden 
is lid en voorzitter van het Kapittel. Het 
Kapittel voegt zich een secretaris toe. 

3. De leden zoomede de plaatsvervan
gende leden van het Kapittel worden door 
Ons benoemd en ontslagen. 

4. De taak van het Kapittel wordt door 
Ons omschreven. 

12. 1. Tijdens het ondergaan van gevan-
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genisstraf, hechtenis, vervangende hechtenis 
daaronder begrepen, of plaatsing in eene 
Rijks- en Landswerkinrichting, is de veroor
deelde ridder der Militaire Willems-Orde 
onbevoegd om het ordeteeken te dragen. 

2. De bevoegdheid tot het dragen van 
het ordeteeken kan door Ons worden ge
schorst, indien tegen een ridder der Militaire 
Willems-Orde een strafvervolging is inge
steld. In Nederlandsch-Indië, Suriname of 
Curaçao kan zoodanige schorsing geschieden 
onderscheidenlijk door den Gouverneur-Ge
neraal of den Gouverneur van het betrokken 
gebiedsdeel. 

3. De toelage, bedoeld in artikel 9, wordt, 
behoudens het bepaalde in het 4e lid, niet 
genoten gedurende den tijd, dat de ridder der 
Militaire Willems-Orde tot het dragen van 
het ordeteeken niet bevoegd is. 

4. Indien de ingestelde strafvervolging 
niet tot ontslag uit de Orde heeft geleid, 
wordt de schorsing geacht van rechtswege te 
zijn opgeheven en wordt de riiet genoten toe
lage alsnog toegekend. 

13, r. Het lidmaatschap der Orde wordt 
verloren : 
• a. bij elke onherroepelijke veroordeeling, 
welke van rechtswege blijvend ten gevolge 
heeft het verlies van de bevoegdheid om het 
ordeteeken te dragen; in geval de/ veroor
deelde gratie heeft bekomen, wordt hij ge
acht te zijn veroordeeld tot de straf, welke 
eventueel uit dien hoofde op hem blijft of 
komt te rusten; 

b. bij elke onherroepelijke veroordeeling, 
niet van rechtswege blijvend het verlies der 
onder a genoemde bevoegdheid t en gevolge 
hebbende, wanneer d~ veroordeelde op grond 
van het begane feit onwaardig wordt geacht 
om het lidmaatschap der Orde deelachtig te 
blijven; 

c . bij verwijdering uit den militairen 
dienst wegens herhaald wangedrag of lieder
lijkheid, krachtens de desbetreffende wette
lijke krijgstuchtelijke voorschriften of we
gens niet-eervol ontslag uit eenig openbaar 
ambt of beroep ; 

d. wegens handelingen of gedragingen -
geen ve roordeeling of ontslag uit den mili
tairen dienst of eenig openbaar ambt of be
roep t en gevolge hebbende - op grond waar
van de ridder der Militaire 'Willems-Orde 
onwaardig wordt geacht om het lidmaat" 
schap der Orde deelachtig te blijven. 

2. Het besluit, waarbij het lidmaatschap 
wordt verloren verklaard en een ridder der 
Militaire Willems-Orde uit die Orde wordt · 
ontslagen, wordt genomen door Ons; het be
vat de gronden, waarop het ontslag berust. 

3. Ontslag uit de Orde heeft t en gevolge 
het verlies van het ordeteeken en van het 
recht op de toelagen, in artikel 9 bedoeld. 

14. Door Ons kan aan eenig onderdeel 
der weermacht, dat zich in den strijd bijzon
der heeft onderscheiden, het ordeteeken, 
vastgesteld voor den ridder der · 4e klasse, 
worden toegekend. Dit ordeteeken zal wor
den gevoerd in het vaandel, den standaard 
of de vlag van het betrokken onderdeel, of 
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op waardige wijze worden bewaard ten bu
reele van deszelfs commandeerenden offi
cier, indien het onderdeel niet over een vaan
del, standaard of vlag beschikt. 

15. In een door Ons vast t e stellen Re
glement betreffende de Militaire Willems
Orde worden de vereischte voorschriften ge
geven, welke voor de uitvoering van deze 
wet worden noodig geacht. 

Overgangs- en slotbepalingen. 
16. De ordeteekenen , vóór de inwerking

treding dezer wet verleend. mogen onveran
derd worden gedragen. 

17. r. Deze Wet is ook verbindend voor 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao. 

2. Zij treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

3. Bij de inwerkingtreding van deze wet 
vervalt de Wet van 30 April 1815, No. 5 
(Staatsblad No. 23*) , zooals deze is gewij
zigd bij de Wetten van 22 April 1864 (Staats
blad No. 33), 15 April 1886 (Staatsblad No. 
64) en 31 December 1920 (Staatsblad No. 
941) . 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t e 's-Gravenhage, den 3osten 

April 1940. 
WILHELMINA. 

De Min . . van Binnen]. Zaken, BEEL. 

De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 

De Min. van Marine, DE B ooY. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 

(Uitgeg. zz April z946). 

S. G 88 

9 April z946. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
artikel 2 van het Koninklijk besluit van 
24 Februari 1945, betreffende de bezol
diging van het Rijkspersoneel, dat als 
oorlogsvrijwilliger in militairen dienst is. 
getn;den. 

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

Binnenlandsche Zaken van II Maart 1946, 
5466 III/R , afdeeling Ambtenarenzaken; 

Overwegende, dat het wenschelijk en 
noodzakelijk is nadere regelen te treffen met 
betrekking tot de bezoldiging van Rijksper
soneel hetwelk als oorlogsvrijwilliger in mi
litairen dienst is getreden; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 M aart 1946, no. 10); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 1 April - 1946, no. 
72 7g/R, afdeeling Ambtenarenzaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In Ons besluit van 24 Februari 

1945 (Staatsblad no. F 38) , betreffende de 
bezoldiging van Rijkspersoneel, dat als oor
logsvrijwilliger in militairen dienst is getre
den, worden gerekend van 4 November 1944 
in artikel 2 de tweemaal daarin voorkomen
de woorden: ,,tweede en derde lid" vervan
gen door derde en vierde lid. 

Art. II. In artikel 2 van Ons voornoemd 
besluit vervalt, gerekend van 4 November 
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1944, het laatste gedeelte van de tekst, lui
deru:le: ,.tot aan het tiidstip, waarop de jaar
klasse, waartoe de betrokken ambtenaar of 
arbeidscontractant behoort, tot het verrich
ten van verplichten militairen dienst onder 
de wapenen wordt geroepen". 

Art. III. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den tweeden dag, volgende 
,op den datum van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van ~ innenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 9den April 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binnenl. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 3 Mei 1946). 

-.• G 89 

:zo April 1946. BESLUIT, houdende nadere 
voorschriften ih zake het Vliegerkruis, 
het Bronzen Kruis en het Kruis van 
Verdienste. 

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

voor Algemeene Oorlogvoering van het Ko
ninkrijk. van Oorlog, van Marine, van Over
.zeesche Çxebiedsdeelen, van Scheepvaart en 
van Verkeer en Energie; 

Overwegende, dat het gewenscht is dap
perheidsonderscheidingen van lager orde 
dan de Bronzen Leeuw posthuum te kunnen 
toekennen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1. Aan Ons Besluit van 26 Mei 1944 

(Staatsblad no. E 34) wordt het volgende 
a,·tikel toegevoegd: 

Art. 5a. Het Vliegerkruis kan. indien dit 
in bijzondere gevallen door het Hoofd van 
het betrokken Departement van Algemeen 
Bestuur wenschelijk wordt geacht, ook 
posthuum worden toegekend. 

2. Aan Ons Besluit van 1 Juni 1944 
(Staatsblad no. E :,17) wordt het volgende 
artikel toegevoegd: 

Art. 5a. Het Bronzen Kruis kan, indien 
dit in bijzondere gevallen door het Hoofd 
van het betrokken Departement van Alge
meen Bestuur wenschelijk wordt geacht, ook 
posthuum worden toegekend. 

3. Aan Ons Besluit van 1 Juni 1944 
(Staatsblad no. E .'!8) wordt het volgende · 
artikel toegevoegd: 

Art. 4a. Het Kruis van Verdienste kan, 
indien dit in biizondere gevallen door het 
"Hoofd van het betrokken D epartement van 
Algemeen Bestuur wenschelijk wordt geacht, 
ook posthuum worden toegekend. 

Onze Ministers voornoemd zijn. ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit Besluit, hetwelk in het Staatsblad 
.zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 1oden April 1946. 

WILHELMINA. 
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De Minister-President, tevens belast met de 
Algemeene Oorlogvoering v. h. Koninkrijk, 

W. SCHERMERHORN. 

De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 

De Min. van Marine, DE BooY. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 

De Min. van Scheepv. a.i., DE BooY. 
De Min. van V. en E., ST. VAN SCHAIK. 

(Uitgeg. 3 Mei 1946). 

S. G 92 

18 April 1946. BESLUIT, houdende voor
loopige voorzieningen met betrekking 
tot de bezoldiging van het rechtsgeleer
de personeel van den Centralen Raad 
van Beroep en de raden van beroep, be
doeld in de _Beroepswet, alsmede met 
betrekking tot de presentiegelden voor 
de leden van die raden van beroep en 
van de ambtenarengerechten. 

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

Justitie, van Marine en van Oorlog, van 19 
November 1945, Afdeeling A.S., Kabinet 
No. u27 K; 

Overwegende, dat het wenschelijk is eeni
ge voorloopige voorzieningen te treffen met 
betrekking tot de bezoldiging van het rechts
geleerde personeel van den Centralen Raad 
van Beroep en de raden van beroep, bedoeld 
in de Beroepswet. alsmede met betrekking 
tot de presentiegelden voor de leden van die 
raden van beroep en van de ambtenarenge
rechten; 

Gelet op de artikelen 6 en 39 van de Be
roepswet, artikel 2 1 van de Ambtenarenwet 
1929 en artikel 2 van de Militaire Ambtena
renwet 1931 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Januari 1946, No. 18); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van II April 1946, Afdee
ling A.S., Kabinet No. u27 P; 

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

de artikelen 1 en 2 van Ons besluit van 29 
December 1933 (Staatsblad No. 776) wor
den de jaarwedden van het rechtsgeleerde 
personeel van den Centralen Raad van Be
roep en de raden van beroep, bedoeld in de 
Beroepswet, vastgesteld op de hieronder ver
melde bedragen. Boven deze jaarwedden 
worden tijdelijke toelagen toegekend tot de 
achter elk jaarweddebedrag genoemde be
dragen. 
f 9833 (f 427) Voorzitter van den Centralen 

Raad van Beroep. 
f 8855 (f 385) Ondervoorzitter van den Cen

tralen Raad van Beroep. 
f 7866 (f 342) Lid van den Centralen Raad 

van Beroep, Voorzitter van den Raad 
van Beroep te Amsterdam, Rotterdam 
en 's-Gravenhage . 

f 6889 (f 299) Voorzitter van een raad van 
beroep_ behalve te Amsterdam, Rotter
dam en 's-Gravenhage. 
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f 6394 (f 278) Griffier van den Centralen 
Raad van Beroep. 

ten hoogste: 
f 5900 (f 256) Griffier van den raad van be

roep te Amsterdam, Rotterdam en 
's-Gravenhage. 

ten hoogste: 
f 5u8 (f 222) Griffier van een raad van be

roep, behalve te Amsterdam, Rotterdam 
en 's-Gravenhage. 

f 3349 (f 148) Substituut-griffier bij den 
Centralen Raad van Beroeo. 

tot: 
f 4324 (f 188). 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid van artikel 2 van Ons besluit van 
29 December 1933 (Staatsblad no. 776) wor
den de aldaar vermelde bedragen gesteld op 
onderscheidenlij k f 195 (vermeerderd met 
een tij d elijke toelage van f 8) en f 975 (ver
meerderd met een tijdelijke toelage van f 40) . 

3. Het bepaalde in artikel 6 van Ons be
sluit van 29 December 1933 (Staatsblad no. 
776) vindt toepassing in dier voege, dat de 
kindertoelage wordt genoten overeenkomstig 
de thans voor de burgerlijke Rijksambtena
ren geldende regeling., 

4. De woorden "de in gezinsverband le
vende" voorkomende in artikel 7 van Ons 
besluit van 29 December 1933 (Staatsblad 
no. 776) , worden geacht te zijn vervallen. 

5. Boven de bezoldiging, vermeerderd 
met de in artikel 3 bedoelde toelage, ontvan
gen de ambtenaren genoemd in artikel 1, bij 
wijze van tijdelijken maatregel. een tijdelijke 
overbruggingstoelage. 

Deze overbruggingstoelage bedraagt: 
a. voor gehuwden en ongehuwden, eenige 

kostwinners f 240 per jaar en 
b. voor ongehuwden, niet eenige kost

winners f 120 per jaar. 
6. Indien een ongehuwde ambtenaar, als 

bedoeld in artikel 1, van 35 jaar of jonger in 
het huwelijk treedt, ontvangt hij over den 
diensttijd, gedurende welken hij aan den on
gehuwdenaftrek onderworpen is geweest, een 
uitkeering naar reden van 3 ten honderd per 
jaar, met een maximum van 15 ten honderd, 
van de jaarwedde, welke hij op den dag, voor_ 
afgaande aan het huwelijk, geniet, voor zoo
veel noodig met den ongehuwdenaftrek ver
minderd. 

7, In afwijking van het bepaalde in Onze 
besluiten van 26 Februari 1903 (Staatsblad 
no. 80) en van 27 December 1932 (Staats
blad no. 64 7) worden de presentiegelden 
voor de leden-werkgevers en de leden-werk
lieden van de raden van bfroep, bedoeld in 
de Beroepswet, en voor de leden, met inbe
grip van de militaire leden. van de ambte
narengerechten bepaald op ten hoogste f 10 
per dag. 

8, Het besluit van den Secretaris- Gene
raal van het Deoartement van Justitie van 
30 Juni 1944 betreffende wijziging en aan
vulling van het Koninklijk besluit van 29 
December 1933 (StJJatsblad no. 776) tot 
vaststelling van bepalingen omtrent de jaar
wedden van de leden en den griffier van en 
de substituut-griffiers bij den Centralen Raad 
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van Beroep en van de voorzitters en griffiers 
van de raden van beroep (Nederlandsche 
Staatscourant van 4 September 1944, no. 
172), vervalt. 

9. 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 aan de artikelen 1-3 van dit besluit 
ontleende aanspraken worden geacht te heb
ben bestaan gerekend van 1 Januari 1945; 
de aan artikel s ontleende aanspraken wor
den geacht te hebben bestaan gerekend van 
1 September 1945. 

Tot den eerstgenoemden datum wordt de 
beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Justitie van 20 
December 1941, no. 1100A, voor zooveel be
treffende -de jaarwedden, v ergoedingen en 
toelagen van ambtenaren van den Centralen 
Raad van . Beroep en de raden van beroep, 
gerekend van kracht te zijn gebleven. 

Onze Ministers van Justitie, van Marine 
en van Oorlog zijn. ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 18den April 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Justitie, KOLFSCHOTE~. 

.qe Min. van Marine, DE Boov. 
De Min. van Oorloé, J. MEYNEN. 

(Uitgeg. 30 April z946). 

S. G 103 

29 ~pril z946. BESLUIT, betreffende gra
tie van geringe straffen uit den bezet; 
tingstijd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de artikelen 16 en 17 van het Ko

ninklijk Besluit van 13 December 1887 
(Staatsblad No. 215); 

Gelet op de terzake uitgebrachte adviezen 
en het rapport van Onzen Minister van 
Justitie van den 27 April 1946, 2e Afdeeling 
B, No. 1321 Geheim; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. _kwijt te schelden: 
a. de tijdens de bezetting uitgesproken, 

nog niet ondergane onvoorwaardelijke vrij
heidsstraffen van drie maanden of minder 
en nog niet betaalde onvoorwaardelijke geld.. 
boeten v an vijfhonderd gulden of minder, op
gelegd voor feiten tijdens de bezetting ge
pleegd, alsmede de nog niet ondergane of 
nog niet betaalde gedeelten van zoodanige 
straffen ; 

b. het _nog niet ondergane gedeelte van 
tijdens de bezetting onderbroken vrijheids
straffen, waarvan op het tijdstip van de on
derbreking het overblijvende gedeelte niet 
meer dan drie maanden bedroeg. 

2, De betreffende vonnissen en arresten 
blijven overigens in hun geheel. 

Onze Minister van Justitie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk i~ het 
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Staatsblad zal worden opgenomen. 
Soestdijk, den 29sten April 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. 3 Mei z946). 

S. G 106 

2 Mei z946. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 4 
Juni 1878 (Staatsblad no. 81), houden
de voorschriften ter uitvoering van ar
tikel 14 van de wet op het Notarisambt. 

Wij WILHELMINá, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M in ister van 

Justitie van den 20 Februari 1946, Kabinet, 
Bureau B, no. 902 B; 

Overwegende, dat het wenschelijk is nader 
te wijzigen het Koninklijk besluit van 4 Juni 
1878 (Staatsblad no. 81), houdende voor
schriften ter uitvoering van artikel 44 van 
de wet op het Notarisambt; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Maart 1946, no. 5); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 24 April 1946, 
Kabinet, Bureau B, no. 902 I ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1.- Het Koninklijk besluit van 4 Juni 

1878 (Staatsblad no. 81), houdende voor
schriften ter uitvoering van artikel 14 van 
de wet op het Notarisambt word gewijzig4 
als volgt: 

I . Gerekend van 1 September 1945 wor
den het tweede en het derde lid van artikel 9 
gelezen als volgt: 

,,Voor het bijwonen van de vereischte bij
ee!"}komsten bedragen de presentiegelden van 
de leden en de plaatsvervangende leden der 
Commissie zestien gulden per dag en van ha
ren secretaris tien gulden per dag. 

Voor het onderzoek, hetwelk niet in bij
eenkomsten wordt gehouden, wordt aan elk 
der daarmede belaste leden als vergoeding 
toegekend een bedrag van vijf gulden voor 
het door hem aldus onderzocht schriftelijk 
werk van iederen gegadigde, die aan het der
de gedeelte van het examen heeft deelge
nomen." 

II. In het Programma wordt het bepaal
de onder "B. Het Belastingrecht'' van "ll. 
tweede gedeelte van het examen" gelezen 
als volg1;: 

"Hiertoe behooren die gedeelten onzer 
w~tgeving, welke_ betreffen het zegel-, re
gistratie- en successierecht en · de belastin
gen op inkomen en vermogen van natuurlijke 
en rechtspersonen." 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tVo,'.eeden dag na dien der dagt:eekening van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met 
d«:-.!!i_tvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. · 

Het Loo, den 2den Mei 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. 7 Mei z946). 
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7 Mei z946. BESCHIKKING van den ML 
nister van Financiën, houdende vaststel
ling van de Eerste Aanvullingsbeschik
king Beursverkeer 1946. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat wijziginP' van de Be

schikking Beursverkeer 1946 (Staatsblad 
No. G 99) noodzakelijk is ; 

Gelet op het Koninklijk B esluit van 3 
Aug. 1945, houdende vaststelling van het 
Machtigingsbesluit Geldzuivering (Staats
blad no. F 1:13); 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 3. lid 3, vervallen de 

woorden: ,,ontstaan ingevolge artikel 4,". 
2. Artikel 4 wordt gelezen als volgt: 
1. De leden van de Vereeniging voor den 

Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhan
del) zullen den verkooper van een effect het 
hem uit hoofde van den verkoop toekomen
de bedrag op vrije rekening tegoedschrijven, 
indien hij aantoont en het lid, hetwelk zijn 
tusschenkomst verleent, zich heeft over-
tuigd: , 

a. dat de verkooper het effect anders dan 
op den voet, bedoeld in artikel 3, 2de lid, in 
artikel .~. 3de lid, of in artikel 6, in regel
matig beursverkeer heeft verworven na het 
in werking treden van deze beschikking, dan 
wel 

b. dat de verkoop betreft 2½ % Spaar
certificaten per 15 Februari 1951, dan wel 

ç. dat de verkoop betreft een effect, dat 
na het in werking treden van deze beschik
king is uitgegeven en waarvoor de storting 
na dit tijdstip ten laste van een vrije reke
ning of met betaalmiddelen heeft plaats ge
had. 

2. In alle gevallen, niet in het 1ste lid 
van dit artikel genoemd, zullen de leden van 
de Vereeniging voor den Effectenhandel (Be
drijfsgroep Effectenhandel) den verkooper 
van een effect van het hem uit hoofde van 
den verkoop toekomende bedrag een deel, 
ter grootte van 50 ten honderd van de koers
waarde, afgerond naar beneden tot het naast
biiliggende veelvoud van tien gulden, te
goedschrij ven op geblokkeerde rekening en 
het overige op vrije rekening. 

3. Het in het tweede lid van dit artikel 
genoemde percentage wordt tot 40 terugge
bracht, ingeval de daar bedoelde verkoop 
betreft: 

a·. effecten, uitgegeven door of ten laste 
van een publiekrechtelijk of privaatrechte
lijk lichaam of instelling, P.'.evestigd in de 
Vereenigde Staten van Amerika, waarvan de 
opbrengsten in Amerikaansche dollars al
daar betaalbaar zijn; 

b. certificaten van onder a bedoelde ef
fecten, uitgegeven door in Nederland geves
tigde trust_ of administratiekantoren; 

c. effecten, door den Minister van Finan
ciën gelijkgesteld met die onder a en b ver
meld. 

4. Het lid van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhan
del), hetwelk een der verplichtingen, be-

K 2663 
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doeld in het 2de of 3de lid van dit artikel, 
niet of niet geheel nakomt, is tegenover de 
belastingadministratie met den verkooper 
hoofdelijk aansprakelijk voor de ten laste 
van den verkooper bestaande belastingschuld 
tot het bedrag, dat ten onrechte niet op een 
geblokkeerde rekening van den verkooper is 
geboekt. 

5. Verkoopers van effecten mogen geen 
voldoening van de opbrengst aanvaarden, 
anders dan op de wijze als in dit artikel is 
bepaald. 

3. In artikel 6, sub b, wordt "artikel 4, 
1ste, 2de en 4de lid" vervangen door: artikel 
4, 2de en 3de lid. . 

4. 1. Deze beschikking, welke kan wor
den aangehaald als Eerste Aanvullingsbe
schikking Beursverkeer 1946, zal in het 
Staatsblad worden geplaatst'. 

2. Zij treedt in werking op 10 Mei 1946. 
's-Gravenhage, den 7den Mei 1946. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 7 Mei 1946.) 

8. G 76 

2 April 1946. BESLUIT, houdende w1Jz1-
ging van de tabel, bedoeld in artikel 2 
van het Koninklijk besluit van 27 Mei 
1937 (Staa•tsblad no. 363). 

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

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 1 D ecember 1945 no. 15388 III afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
derwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken de tabel, bedoeld in artikel 2 van Ons 
besluit van 27 Mei 1937 (Staatsbl. no. 363), 
gewijzigd bij Onze besluiten van 28 Juli 
1937 (Staatsblad no. 366), 8 Juni 1939 
(Staatsblad no. 368), IO Augustus 1939 
(Staatsblad no. 375) en de besluiten van den 
Secretaris-Generaal van het toenmalige De
pa,tement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming van 2 Juli 1941 no. 163 
O.W.C. (Nederlandsche Staatscourant van 
2 Juli 1941, no. 126) en 22 Januari 1943 no. 
9, O.W.K. (Nederlandsche Staatscourant 
van 22 en 23 Januari 1943, no. 15), te wij
zigen; 

Qen Raad van State gehoord (advies van 
12 F ebruari 1946, no. 17); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Maart 1946 no. 
3843 afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De tabel, opgenomen in artikel 2 

van Ons besluit van 27 Mei.1937 (Staatsblad 
no. 363), gewijzigd bij Onze besluiten van 
28 Juli 1937 (Staatsblad -no. 366), 8 Juni 
1939 (Staatsblad no. 368), rn Augustus 1939 
(Staatsblad no. 375) en de besluiten van den 
Secretaris-Generaal van het toenmalige De
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming van 2 Juli 1941 no. 163 
O .W.C. (Nederlandsche Staatscourant van 
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2 Juli 1941 no. 126) en 22 Januari 1943 no. 
9, 0.W.K. (Nederland.sche Staatscourant 
van 22 en 23 Januari 1943, no. 15), wordt 
ingetrokken en wordt vervangen door de vol
gende tabel : 
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2. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden op den 16den Augustus 1945. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen 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 2den April 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. 0 ., K . en W ., VAN DER LEEUW. 

(Uitgeg. 28 Mei 1946). 

S. G 91 

18 April 1946. BESLUIT, houdende in
trekking van het Koninklijk beslriit van 
25 Augustus 1939, Staatsblad 184, be
treffende het verbod voor oorlogssche
pen ,•an vreemde mogendheden om te 
komen binnen te territoriale wateren 
van het Rijk in Europa. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van den Raad van Mi

nisters ; 
5 
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Gezien het Besluit van den 25sten Augus_ 
tus 1939 (Staatsblad 184); 

Overwegende dat het landsbelang zich niet 
langer verzet tegen het binnenloopen van 
oorlogsschepen van vreemde mogendheden 
in de territoriale wateren van het Rijk in 
Europa overeenkomstig de bepalingen van 
Ons besluit van 2 Juni 1931 (Staatsblad 
237); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen: 
Art. 1. Ons Besluit van 25 Augustus 1939 

(Staatsbiad 184), betreffende het verbod 
voor oorlogsschepen van vreemde mogend
heden om te komen binnen de territoriale 
wateren van het Rijk in Europa, is inge
trokken, op het tijdstip in het volgende ar
tikel bedoeld. 

2. Dit Besluit treedt in werking terstond 
na de bekendmaking in het Staatsblad. 

3. Onze Ministers zijn, ieder voor zoo
veel zijn Departement van Algemeen Be
stuur betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaats en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 18den April 1946. 

WILHELMINA. 
De Voorzitter van den Raad v. Ministers, 
tevens belast met de Algemeene Oorlog
voering van het . Koninkrijk, 

W. SCHERMERHORN. 

(Uitgeg. 14 Mei 1946.) 
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zo April 1946. BESLUIT, houdende nadere 
regelen omtrent de verbindende kracht 
van maatregelen op het gebied van het 
lager onderwijs, genomen tijdens de be
zetting. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
13 Februari 1946, no. 2328, afdeeling Lager 
Onderwijs, daartoe gemachtigd door den 
Raad van Ministers; 

Oyerwegende, dat het noodzakelijk is na
dere regelen te stellen omtrent de verbin
dende kracht van maatregelen, gedurende de 
vijandelijke bezetting van het Rijk in Euro
pa aldaar op het gebied van het lager on
derwijs uitgevaardigd; 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
12 Maart 1946, no. 14); 

Gezien het nader raport van Onzen voor
noemden Minister van 4 April 1946, no. 
5828, afdeeling Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 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 beslui
ten en beschikkingen, vermeld in de aan dit 
besluit toegevoegde lijst. 

2. Hetgeen in de in het eerste lid be-
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doelde lijst achter de daar gedane opgaven 
wordt bepaald, moet worden geacht bij dit 
besluit te zijn voorgeschreven. 

2. Het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming van 19 
Februari 1941, opgenomen in de Staatscou
rant van 20 Februari 1941, no. 36, betref
fende de bezoldiging van in communauteit 
levende ongehuwde leerkrachten, treedt ge
rekend van 16 September 1944 buiten wer
king. 

3. Het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming van 15 
December 1942, opgenomen in de Staats
courant van 17 December 1942, no. 246, be
treffende het toekennen van een tijdelijke 
toelage voor het diploma van geschiktheid 
tot het geven van onderwijs in de Duitsche 
taal, treedt gerekend van 1 September 1945 
buiten werking. 

4. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag, volgende op dien zijner af
kondiging. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, van Binnenlandsche Za
ken en van Financiën zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 2osten April 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. 0., K. en W., VAN DER LEEUW. 

(Uitgeg . 18 Juni 1946.) 

LIJST 
van besluiten en beschikkingen, bedoeld in 
het eerste lid van artikel 1 van Ons besluit 

van 20 April 1946, no. 16., 

1. Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Cultuurbescherming van 25 
Maart 1941 (Staatscourant 1941, no. 62), 
betreffende wijziging van Ons besluit van 
den 23sten Augustus 1933 (Staatsblad no. 
455), tot intrekking van Ons besluit van 11 
September 1923 (Staatsblad no. 439), laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 28 De-
cember 1932 (Staatsblad no. 652 ) , en tot 
vaststelling van de Regelen voor de Rijks
kweekscholen, bedoeld in artikel 12, eerste 
lid, der wet van 17 Augustus 1878 (Staats
blad no. 127) en artikel 212 der Lager-on
derwijswet 1920 (No. II). 

2. Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Cultuurbescherming van 25 
Maart 1941 (Staatscourant 1941, no. 62), 
betreffende wijziging van Ons besluit van 
den 23sten Augustus 1933 (Staatsblad no. 
456) tot intrekking van Ons besluit van 11 
September 1923 (Staatsblad No. 440), laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 28 De
cember 1932 (Staatsblad no. 653), tot vast
stelling van de regelen en voorwaarden voor 
het verleenen van een Rijksbijdrage aan ge
meentelijke en bijzondere kweekscholen, be
doeld in artikel 12, derde lid onder 1°. , der 
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wet van I7 Augustus I878 (Staatsblad no. 
I27) en artikel 2I4 der Lager-onderwijswet 
I920, en tot regeling van de gevolgen van 
het aan die kweekscholen af te leggen eind
examen (No. III). 

3. Besluit van den Secretaris- Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Cultuurbescherming van 25 
Maart I94I - (Staatscourant . I941, no. 62), 
betreffs nde wijziging van Ons besluit van 
den roden September 1923 (Staatsblad no. 
433) , tot intrekking van Ons besluit van 
17 December I890 (Staatsblad no. 183) , tot 
gedeeltelijke intrekking van Onze besluiten 
van 17 April 18g9 (Staatsblad no. 108) en 
I6 Mei 1918 (Staatsblad no. 292) en tot 
regeling van het examen ter verkrijging van 
de akte van bekwaamheid als onderwijzer, 
bedoeld in artikel 77, onder a, der wet van 
I7 Augustus 1878 (Staatsblad no. 127), van 
de wijze van afneming en van hetgeen ver
der dit examen bet reft (No. IV) , zooals dit 
besluit is aangevuld bij besluiten van 8 Juni 
1942 no. 167 O .W.K. (Staatscourant 1942, 
no. 108) en van 31 October 1942, no. 310 
O .W.K. (Staatscourant 1942, no. 21_3). 

4. Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Cultuurbescherming van 25 
Maart 1941 (Staatscourant 1941, no. 62), 
betreffende wijziging van Ons Besluit van 
den roden September 1923 (Staatsblad no. 
434) , tot regeling van het eindexamen der 
kweekscholen voor onderwijzers en onder~ 
wij zeressen , bedoeld in artikel 21oter, onder 
a I , der Lager-onderwijswet 1920 (No. V). 

5. Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 19 
-Januari 1942 (Staatscourant 1942, no. 67), 
betreffende wijziging van de tabel, bedoeld 
in artikel 6 van Ons besluit van 9 Decem
ber 1932, no. 26, in zake het R ijksschool
toezicht op het lager onderwijs. 

6. Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 20 
Augustus 1942 (Staatscourant 1942 , no. 180) , 
betreffende het medetellen van den tijd , na 
ro April 1939 en vóór 15 Juli 1940 in mili
tairen dienst doorgebracht, voor diensttijd 
als onderwijzer. 

7. Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 18 
September 1942 (Staatscourant 1942 , no. 
182 ) tot het vaststellen van de voorwaarden, 
waaronder en de regelen, volgens welke een 
aanwijzing, als bedoeld in het eerste lid van 
artikel VIII van het besluit van de Secre
tarissen-Generaal van de Departementen 
van Opvoeding, \Vetenschap en Cultuurbe
scherming en van Binnenlandsche Zaken 
van 25 Maart 1941, betreffende het treffen 
van eenige maatregelen op het gebied van 
het lager onderwijs (No. I), moet geschie
den. 

8. Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 31 Oc-
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tober 1942 , no. 3n O.W.K. (Staatscourant 
1942, no. 213), betreffende vrijst elling wis
kunde hoofdakte examen. 

9. B esluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 15 De
cember 1942 (Staatscourant 1942, no. 246) , 
betreffende het medetellen van diensttijd als 
zelfstandig kweekeling met akte voor dienst
tijd als onderwijzer. 

10. Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het D epartement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 17 De
cember 1942 (Staatscourant 1942, no. 246), 
houdende wijziging en aanvulling van Ons 
besluit van 9 December 1932 , no. 26, zooals 
dit laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit 
van I4 Februari 1935, no. 15, betreffende de 
inrichting van het Rijksschooltoezicht. 

II . Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurl:îescherming van 18 Fe
bruari 1943 (Staatscourant 1943, no. 37), tot 
wijziging van Ops besluit van 19 November 
1900 (Staatsblad no. 202), gewijzigd bij 
Onze besluiten van ro Juli 1920 (Stáatsblad 
no. 571) en van 4 Februari 1921 (Staatsblad 
no. 48), tot vaststelling van regelen, waar
naar de gemeenteraad bevoegd is aan schooL 
gaande kinderen, ter bevordering v an het 
schoolbezoek, voeding en kleeding te ver
strekken of met dat doel subsidie te ver
leenen. 

12·. Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en K ultuurbescherming van 29 Sep
tember 1943 (Staatscourant 1943, no. 216), 
houdende wijziging van Ons besluit van 28 
December 1921 (Staatsblad no. 1446) , tot 
vaststelling van voorschriften ter uitvoering 
van artikel 18, § 3, en artikel 19, § 2 der 

_ Leerplichtwet. 
13 . Besluit van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 20 Oc
tober 1943, nQ. 180 0 .W.K. (Staatscourant 

, I943, no. 224) , betreffende wijziging regeling 
hoofdakte-examen. 

I4. Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 5 No
vember 1943, no. I9I O.W .K ., betreffende 
verlenging v an de vrijstelling van een ge
deelte van het examen lager akte land- en 
tuinbouwonderwijs, met dien verstande, dat 
de daarbij verleende v rijstelling mede zal 
gelden voor de jaren I947 en 1948. 

15. Beschikking van den Secretaris-Ge
neraal van· het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming van 13 
December 1943, no. 317 O.W.K. (Staats
courant 1944, no. 19), betreffende de exa
mens huis- en schoolonderwijs in eenvou
dige huishoudkunde. · 

16'. Besluit van äen Secretaris-Generaal 
van het Departement van . Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 23 De- · 
cember 1943, no. 319 0.W.K . (Staatscourant 
1944, no. 22), tot wijziging van Ons besluit 
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van 10 September 1923 (Staatsblad no. 437), 
tot regeling der examens ter verkrijging van 
de akte van bekwaamheid in de nuttige en 
fraaie handwerken voor meisjes en töt vast
stelling van een nieuw programma voor het 
examen ter verkrijging van de akte van be
kwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in 
de vrouwelijke handwerken. 

17. Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 2 Fe
bruari 194.4 (Staatsblad 1944, no. 84), tot 
wijziging van Ons besluit van 29 Januari 
1924 (Staat.sblad no. 23), laatstelijk gewij
zigd bij Ons besluit van 28 Maart 1940 
(Staatsblad no. 361) , tot regeling van de 
wijze van uitbetalen öer jaarwedde en wedde 
van de onderwijzers, enz. 

18. Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 29 
Maart 1944 (Staatscourant 1944, no. 64) , 
houdende maatregelen ter uitbreiding van 
het aantal benoembare leerkrachten· bij het 
lager onderwijs, voor zoover betreft het in 
artikel 6 bepaalde ten aanzien van de leer
krachten, bedoeld in artikel 20b, onder a, 
van Ons besluit van 23 October 1923 (Staats
blad no. 489) . 

19. Besluit van de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming en van 
Binnenlandsche Zaken van 9 Maart/22 April 
1944 (Staatscourant 1944, no. 127) , tot het 
treffen eener regeling, krachtens welke aan 
tijdelijk benoemde onderwijzers(essen) in 
bepaalde gevallen periodieke salarisverhoo
gingen kunnen worden toegekend. 

20. Beschikking van den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Qpvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming van 1 
Juni 1944, no. 100 O .W.K. (Staatscourant 
1944, no. no), tot wijziging en aanvulling 
van het Ambtenarenreglement Rijkskweek
scholen, vastgesteld bij Ons besluit van 27 
Augustus 1931 (Staatsblad no. 386), laatste
lijk .gewijzigd bij Ons besluit an 17 Januari 
1939 (Staatsblad no. 362). 

2 1. Beschikking van den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming van 1 
Juni 1944, no. 101 O .W.K. (Staatscourant 
1944, no. no), tot wijziging en aanvulling 
van het Ambtenarenreglement Rijksleer
scholen en Rijks lagere scholen, vastgesteld 
bii Ons besluit van 27 Augustus 1931 
(Staatscourant no. 387), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 17 Januari 1939 (Staats
blad no. 363). 

22 . Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 5 Juni 
1944, no. 109 O.W.K., betreffende wijziging 
data leeftijdsgrens in zake aflegging examens 
nuttige handwerken en handenarbeid. 

23 . Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 16 No
vember 1944/24 Jan.uari 1945 (Staatscourant 
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1945, no. 30), betreffende salarieering van 
tijdelijk benoemde onderwijzers(essen), met 
dien verstande, dat de verlenging van de 
daarin bedoelde beschikking ook na 3 1 De
cember 1945 voorloopig van kracht blijft. 

:.14. Beschikking van den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming van 10 
Januari 1945, no. 12366/1, afd. L.O. (Staats
courant 1945, no. 19) tot wijziging van het 
Ambtenarenreglement Rijkskweekscholen, 
vastgesteld bij Ons besluit van 27 Augustus 
1931 (Staatsblad no. 386), laatstelijk gewij
zigd bij beschikking van :r Juni 1944, no. 100 
O.W.K., .(Staatscourant 1944, no. no). 

25. Beschikking van den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming van 10 
Januari 1945, no. 12367/2, afd. L.O. (Staats
courant 1945, no. 19) tot wijziging van het 
Ambtenarenreglement Rijksleerscholen en 
Rijks lagere scholen, vastgesteld bij Ons be
sluit van 27 Augustus 1931 (Staatsblad no. 
387), laatstelijk gewijzigd bij beschikking 
van 1 Juni 1944, no. 101 O.W.K., (Staats
courant 1944, no. no). 

26. Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 12 Fe
bruari 1945 (Staatscourant 1945, no. 31) be
treffende het toekennen van periodieke sa
larisverhooging aan onderijzers (essen), die 
na het bereiken van den 21-jarigen leeftijd 
voor het eerst voor vast zijn aangesteld. 

S. G 100 

27 April 1946. BESLUIT tot toetreding 
van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
ten aanzien van de edelmetaalbedrijven 
(,, Vestigingsbesluit Edelmetaal bedrij
ven 1946") . 

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

Handel en Nijverheid van 1 Maart 1946, no. 
6546M.W.; 

Overwegende, dat op grond van het be
paalde in het eerste lid van artikel 1 en in 
artikel 4 der Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
door de Vakgroep Goud- en Zilversmeden, 
behoorende tot de Hoofdgroep Ambacht, en 
de Ondervakgroep Detailhandel in Gouden 
en Zilveren Werken en Juweelen, behooren
de tot de Hoofdgroep Handel, het verzoek is 
ingediend tot toepassing van deze wet ten 
aanzien van he goudsmids_ en het zilver
smidsbedrijf en den kleinhandel in werken 
van edel meaal; · 

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

Gelet op de artikelen 1, vijfde lid, 3, eerste 
lid, 7, tweede en derde lid en 10, eerste lid, 
van bovengenoemde wet; 

Overwegende, dat de Middenstandsraad te 
dezer zake is gehoord; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 April 1946, ·no. 12); · 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Minister van 19 April 1946, no. 
20002 M.W.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Dit besluit verstaat onder: 
uitoefening van het goudsmidsbedrijl: het 

vervaardigen, het herstellen, en het in eigen 
bedrijf doen vervaardigen en doen herstellen 
van goJden werken, met uitzondering van 
uurwerken, optische artikelen en medische 
instrumenten; 

uitoefening van het zilversmidsbedriji: het 
vervaardigen, het herstellen, en het in eigen 
bedrij~doen vervaardigen en doen herstellen 
van zilveren werken, met uitzondering van 
uurwerken, optische artikelen en medische 
instrumenten; 

uitoefening van den kleinhandel in werken 
van ede/ metaal: het ten verkoop aan het pu
bliek in voorraad hebben en het aan het pu
bliek verkoopen van werken van edel metaal; 

werken van ede/ metaal: alle werken, wel
ke geheel of gedeeltelijk uit goud, zilver of 
platina zijn vervaardigd, ongeacht het ge
halte, met uitzondering van vergulde en ver_ 
zilverde werken, uurwerken, optische artike
len en medische instrumenten; 
wet: de Vestigingswet Kleinbedrij f 1937; 

Onze Minister: den Minister van Handel 
en Nijverheid. 

2. Voor de toepassing van dit besluit 
wordt onder uitoefening van den kleinhandel 
in werken van edel metaal niet verstaan het 
ten verkoop aan het publiek in voorraad heb
ben en het aan het publiek verkoopen van 
geheel of gedeeltelijk uit edel metaal ver
vaardigde vulpenhouders, vulpotlooden en 
onderdeelen daarvan, voor zoover zulks 
plaats vindt in de uitoefening van den kan
toorboekhandel, in den zin van het Vesti
gingsbesluit Kantoorboekhandel 1939. 

2. 1. Het is verboden een inrichting, be
stemd of mede bestemd voor de uitoefening 
van het goudsmidsbedrijf, het zilversmidsbe
drijf of den kleinhandel in werken van edel 
metaal, voor zoover die uitoefening betreft, 
te vestigen zonder daartoe van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken verkregen vergun
ning. 

2. Het bepaalde in het vorig lid vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de uitbreiding van het in een inrichting uit
geoefende bedrijf met de uitoefening van het 
goudsmidsbedrijf, het zilversmidsbedrijf of 
den kleinhandel in werken van edel metaal, 
zoomede ten aanzien van de voortzetting van 
het in een inrichting, als in het vorige lid be
doeld, uitgeoefenäe bedrijf, in geval van wij
ziging in de personen van ondernemers of be_ 
heerders. 

3. De minimum-eischen van credietwaar
digheid, bedoeld in artikel 3 der wet, be
staan voor het goudsmidsbedrijf, het zilver
smidsbedri.if en den kleinhandel in werken 
van edel metaal in : 

1. het beschikken over voldoende be
drijfskapitaal om: 

a. gedurende één jaar de inrichting te 
kunnen exploiteeren, zulks te beoordeelen in 
verband met de plaatselijke toestanden en 
verhoudingen; 
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b. daarenboven van de totale kosten van 
de bedrijfsmiddelen, benoodigd voor het op
zetten van de inrichting, ten minste de helft 
contant te kunnen betalen; 

2. indien het bedrijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een schriftelijke, geregi
streerde overeenkomst van geldleening, 
waaruit blijkt, dat deze gelden niet binnen 
twee jaar na de dagteekening van het in ar- • 
tikel 7, vierde lid, der wet genoemde bewijs 
zullen worden opgeëischt. 

4, De minimum-eischen van handelsken
nis, bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten 
vuor het goudsmidsbedrijf, het zilversmids
bedrijf en den kleinhandel in werken van edel 
metaal ; 

1. bedrijfsleer: 
a. kennis van de wijze van financiering 

en van het doelmatig beheer van een mid
denstandsonderneming en van de daarbij in 
toepassing komende algemeene regelen van 
de bedrijfsleer; 

b. kennis van de algemeene beginselen 
van de reclame en van de verkoopkunde; 

2. boekhouden: 
vaardigheid in het voeren van een een

voudige administratie volgens de methode 
van het z.g. uitgebreid enkel boekhoudt;n; 

3. rekenen: 
vaardigheid in het maken van eenvoudige 

berekeningen, welke bij de financierig en het 
beheer van een middenstandsonderneming 
voorkomen, te weten: 

a. hoofdbewerkingen, percent- en inte
restberekeningen; 

b. berekeningen in den goederenhandel; 
c. kostprijs- en rentabiliteitsberekenin

gen; 
4. handelskennis: 
a. eenige kennis omtrent de organisatie 

van den handel in het algemeen, alsmede om
trent de gebruiken bij het inkoopen en het 
verkoopen van goederen en bij het verleenen 
van diensten; 

b. kennis van het binnenlandsch beta
lingsverkeer; 

c. eenige kennis omtrent het bank- en 
het credietwezen, in het bijzonder omtrent 
het middenstandsbankwezen in Nederland; 

d. kennis van het binnenlandsch trans
port- en verkeerswezen; 

e . kennis van het verzekeringswezen, 
voor zoover voor een middenstandsonderne
ming van belang; 

/. kennis van de organisaties, vertegen
woordigende lichamen en instellingen op het 
gebied van detailhandel en ambacht; 

5. rechts- en wetskennis: 
a. eenige kennis omtrent het wezen der 

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

b. eenige kennis omtrent de vennoot
schapsvormen en omtrent het wezen vaIJ_ 
coöperatieve en andere vereenigingen; 

c. eenige kennis omtrent het eigendoms
recht en omtrent pand, hypotheek, preferen
tie en het recht van terugvordering:: 



d. eenige kennis omtrent de wettelijke 
bepalingen in zake faillissement en surséance 
van betaling en omtrent de verschillende 
soorten van handelspapier; 

e. eenige kennis omtrent de voor den 
middenstandsondernemer van belang zijnde 
bepalingen in belastingwetten; 

f. eenige kennis omtrent de voornaamste 
sociale wettelijke maatregelen, welke voor 
den middenstandsondernemer in het alge
meen van beteekenis zijn; 

g. kennis van de wettelijke maatregelen, 
welke meer in het bijzonder betrekking heb
ben op den detailhandel en het ambacht; 

6. Neder/andsche taal en correspondentiè: 
a. kennis van de Nederlandsche taal, blij

kende uit voldoende vaardigheid om zich 
zonder grove taal- en stelfouten schriftelijk 
daarin uit te drukken, eenvoudig proza te 
lezen en den inhoud daarvan mondeling weer 
te geven; 

b. eenige vaardigheid in het stellen van 
eenvoudige brieven, waarbij het bezigen van 
eenvoudige handelsuitdrukkingen kan wor
den geëischt. 

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

a. hetzij het middenstandsdiploma "Al
gemeene Handelskennis", ingesteld door den 
Koninklijken Nederlandschen Middenstands
bond, den Nederlandschen Roomsch-Katho
lieken Middenstandsbond en den Christelij
ken Middenstandsbond in Nederland, voor 
zoover dit de handteekening draagt van den 
gecommitteerde van Onzen Minister; 

b. hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het 
de handteekening van zijn gecommitteerde 

· moet dragen; 
c. hetzij een door Onzen Minister ter 

zake afgegeven verklaring. 
2. Van een aanwijzing, als in het vorig lid, 

onder b, bedoeld, geschiedt mededeeling in 
de Nederlandsche Staatscourant. 

6. De minimurn-eischen van vakbe
kwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, om
vatten voor het goudsmidsbedrijf: 

A. algemeen: 
r. kennis van de voornaamste bepalingen 

van de Waarborgwet x927 (Staatsblad no. 
48) en van de Goud_ en Zilverbeschik!cingen 
1941, no. 1, 1941, no. 2 en 1942, no. 3, als
mede kennis van de geldende keurteekens; 

2. kennis van de voornaamste vaklittera
tuur; 

3. het kunnen beoordeelen van de moge
lijkheid van een eenvoudige reparatie aan 

. gouden werken, zoomede van den daarvoor 
benoodigden tijdsduur; 

4. eenige vaardigheid in het maken ván 
een schetsteekening van een uit goud te ver

'i vaardigen voorwerp; 
5. kennis van de meest voorkomende 

gouden voorwerpen en van de voor de ver
vaardiging daarvan benoodigde gereedschap. 
pen, alsmede kennis van de fournituren; 
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B. practijk: 
r. het herkennen van edele metalen eh 

het bij benadering kunnen bepalen van de 
vooraamste gehalten van goud en zilver door 
middel van den toets; 

2. het kunnen vervaardigen van eenige 
gouden voorwerpen zooals een brochett:e 
met chatons, een entourage-ring Joor een 
middensteen en een aantal kleinere steenen, 
een gefacetteerde gouden verlovingsring of 
een ander voorwerp, waarvan de vervaardi
ging gelijke technische vaardigheid vereischt; 

C. theorie: 
r. eenige kennis omtrent steenen en 

paarlen (hardheid, uiterlijk, kleur, slijp-
methode, bijzonderheden); . 

2 . eenige kennis omtrent de verschillen
de zetmethoden en -mogelijkheden in ver
band met den slijpvorm en de hardheid van 
de verschillende steenen; 

3. a. eenige kennis omtrent de vervaar
diging van gouden voorwerpen; 

b. het kunnen beoordeelen van de afwer
king en de soliditeit van goudén voorwerpen; 

4. kennis van eenige graveermethoden; 
5. eenige kennis omtrent de emailleer

methoden en omtrent de grondstoffen, ge
reedschappen en rpetalen, die daarbij ge
bruikt worden; 

6. a. kennis van de benamingen, de me
taalsamenstellingen en de gebruikelijke ge
halten (voor goud en zilver in het bijzonder 
de gehalten, welke in de Waarborgwet 1927, 
Staatsblad no. 48, zijn omschreven) van 
goud, zilver en platina, alsmede van de be
namingen en metaalsamenstellingen van 
niet-edele metalen als messing, tombak, 
brons, alpacca; 

b. eenige kennis omtrent de natuurkun
dige eigenschappen (zooals soortelijk ge
wicht, smeltpunt), scheikundige eigenschap
pen (zooals aantasting door zuren) en tech
nologische eigenschappen (zooals hardheid, 
vastheid, rek- en smeedbaarheid) van de sub 
a genoemde metaalsamenstellingen; 

c . kennis van imitaties van goud en zil
ver, zooals verguld doublé, pleet; 

d. kennis van het legeeringsrekenen; 
7. kennis van de stijl- en de kleurenleer 

en van de toepassing daarvan in het goud
smidsbedrijf. 

7. De minimum-eischen van vakbe
kwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, om_ 
vatten voor het ziH,ersmidsbedrijf: 

A. algemeen: 
1. kennis van de voornaamste bepalin

gen van de Waarborgwet 1927 (Staatsblad 
no. 48) en van de Goud- en Zilverbeschik
king 1941, n°. 1, 1q41, n°. 2 en 1942, n°. 3, 
alsmede kenis van de geldende keurteekens; 

2 . kennis van de voornaamste vaklittera
tuur; 

3. het kunnen beoordeelen van de moge
lijkheid van een eenvoudige reparatie aan 
zilveren werken, zoomede van den daarvoor 
benoodigden tijdsduur; 

4. eenige vaardigheid in het maken van 
een schetsteekening van een uit zilver te ver_ 
vaardigen voorwerp; 
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5. kennis van de meest voorkomende zil
veren voorwerpen en van de voor de ver
vaardiging daarvan benoodigde gereedschap
pen, alsmede kennis van de fournituren ; 

B. practijk: 
1. het herkennen van edele metalen en 

het bij benadering kunnen bepalen van de 
voornaamste gehalten van goud en zilver door 
middel van den toets; 

2. het bezitten van technische vaardig
heid blijkende uit: 

hf tzij : het vervaardigen van eenige zilve
ren voorwerpen uit plaatmetaal, zooals een 
dessertcouvert, een uitgezaagd bonbonmand_ 
je, een sigarettenkistje, een blad, een ge
slagen sierschotel met eenvoudig drijfwerk 
of een theepot, 

hetzij: het vervaardigen van eenige zilve
ren voorwerpen uit draadmetaal, zooals een 
Zeeuwsche knoop, een broche, een armband, 
of een ander voorwerp, waarvan de vervaar
diging gelijke technische vaardigheid ver
eischt, 

hetzij: het naar gegeven gietmodellen ver
vaardigen van eenige zilveren voorwerpen, 
zooals een sierlepel, een bonbonmandje, een 
fotolijst, een blad met ajour-rand, een koek
trommel of een roomgarnituur; 

C. theorie: 
1. a, eenige kennis omtrent de vervaar

diging van zilveren voorwerpen; 
b . het kunnen beoordeelen van de af

werking en de soliditeit van zilveren voor
werpen; 

2. het in artikel 6, onder C, sub 4, 5 en 6 
gestelde; 

3. kennis van de stij l- en de kleurenleer 
en van de toepassing daarvan in het zilver
smidsbedrijf. 

8. 1. Het voldoen aan de in de artikelen 
6 onderscheidenlijk 7 vermelde eischen kan 
blijken uit het bezit van: 

a. hetzij het diploma in zake vakbe
kwaamheid voor het goudsmidsbedrijf, on
derscheidenlijk het diploma in zake vakbe
kwaamheid voor het zilversmidsbedrijf, bei
de afgegeven door of namens de Vakgroep 
Goud- en Zilversmeden, voor zoover deze di
ploma's de handteekening dragen van den 
gecommitteerde van Onzen Minister; 

b. hetzij een door Onzen Minister aan te 
wijzen diploma, ten aanzien waarvan deze 
bij de aanwijzing kan bepalen, dat het de 
handteekening van zijn gecommitteerde 
moet dragen; 

c. hetzij een door Onzen Minister t er 
zake afgegeven verklaring. 

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

9. De minimum-eischen van vakbekwaam
heid, bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten 
voor den kleinhandel in werken van edel 
metaal : 

1. het in artikel 6, onder A , sub \, onder 
B, sub 1 en onder C, sub 2, 4 en 6 gestelde; 

2. het kunnen beoordeelen van de moge
lijkheid van een eenvolè dige reparatie aan 
werken van edel metaal, zoomede van den 
daarvoor benoodigden tijdsduur; 
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3. eenige vaardigheid in het maken van 
een schetsteekening van een uit edel .metaal 
te vervaardigen voorwerp; 

4. kennis van de meest voorkomende 
voorwerpen van edel metaal en van de voor 
de vervaardiging daarvan benoodigde ge
reedschappen, alsmede kennis van de four
nituren; 

5. eenige kennis omtrent het waardeeren 
van werken van edel metaal; 

6. kennis van de namen der bekendste 
fabrikanten; grossiers en importeurs van 
werken van edel metaal, den aard van het 
door hen vervaardigde of verhandelde pro
duct en van de in den detailhandel in wer
ken van edel metaal voorkomende leverings_ 
en betalingscondities; 

7. kennis van het etaleeren; 
8. toepassing van de voor het verkrijgen 

van het middenstandsdiploma "Algemeene 
Handelskennis" vereischte verkoopkunde in 
den detailhandel in werken van edel metaal; 

9. het geven van deskundige voorlichting 
aan het publiek in zake werken van edel 
metaal; 

IO. kennis van hetgeen noodig is bij den 
opzet en de inrichting van een detailhandels
bedrijf in werken van edel metaal; 

II . eenige kennis omtrent de voornaam
ste vaklitteratuur; 

12 . a. eenige kennis omtrent de in den 
handel voorkomende edelsteenen, speciaal 
wat betreft: 

I. hardheid, uiterlijk, kleur en verdere 
eigenschappen; 

II. slijpmethoden en prijzen; 
b. het kunnen wegen van diamanten en 

paarlen; 
c. eenige kennis omtrent oriënt-, cultivé

en imitatiepaarlen, in het bijzonder wat be
treft kenmerken en eigenschappen; 

d. eenige kennis omtrent synthetische 
steenen, in het bijzonder wat betreft ken
merken en eigenschappen; 

13. a. kennis van de benaming en het 
onderhoud van sieraden; 

b. eenige kennis omtrent de vervaardi
ging van eenvoudige sieraden van edel me
taal; 

c . het kunnen beoordeelen of een sieraad 
van edel metaal gegoten, geperst, of met de 
hand vervaardigd is, alsmede het kunnen 
beoordeelen van de afwerking en de solidi
teit daarvan ; 

14. a. kennis van de benaming en het 
gebruik van hedendaagsche gebruiksvoor
werpen van edel metaal; 

b. het kunnen beoordeelen van de· afwer
king en de soliditeit van de onder a genoem-
de voorwerpen; ' 

c. kennis van het onderhoud van voor
werpen van edel metaal; 

d. eenige kennis omtrent de vervaardi
ging van zilveren voorwerpen, zoowel gego
ten, geperst, als met de hand vervaardigd; 

15. a. eenige kennis omtrent de bena
ming en den aard van verschillende email
leermethoden, zooals émail champlevé, émail 
de ronde bosse, ajour émail; 

b . eenige kennis omtrent het emailleer-
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proces en de gereedschappen en materialen, 
die daarbij gebruikt worden; 

c. eenige kennis omtrent de eischen, 
waaraan de te emailleeren metalen moeten 
voldoen; 

16. kennis van de stijl- en de kleurenleer 
en de toepassing daarvan in den kleinhandel 
in werken van edel metaal. 

10, 1. Het voldoen aan de in artikel 9 ver
melde eischen kan blijken uit het bezit van: 

a. hetzij het diploma inzake vakbe
kwaamheid voor den kleinhandel in werken 
van edel metaal, afgegeven door of namens 
de Ondervakgroep Detailhandel in· Gouden 
en Zilveren Werken en Juweelen, voorzoo
ver dit de handteekening draagt van den ge
committeerde van Onzen Minister; 

b. hetzij een door Onzen Minister aan te 
wijzen diploma, ten aanzien waarvan deze 
bij de aanwijzing kan bepalen, dat het de 
handteekening van zijn gecommitteerde 
moet dragen; 

c. hetzij een door Onzen Minister ter za
ke afgegeven verklaring. 

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

11. Het gedeelte van het in het derde lid 
van artikel 7 der wet genoemde bedrag, het
welk ingevolge het bepaalde bij dat lid wordt 
uitgekeerd, wordt bepaald op de helft van 
dat bedrag. 

12. Dit besluit kan worden aangehaald 
als "Vestigingsbesluit Edelmetaalbedrijven 
1946". 

13, 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 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. 

Het Loo, den 27sten April 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van H. en N. , H. Vos. 

(Uitgeg. 23 Mei z946). 

S. G 101 

29 April z946. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den raad der ge
meente Bergen (L.) dd. 28 November 
1945, houdende benoeming van P . H . 
Cornelisscn tot wethouder dier ge
meente. 

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

Binnenlandsche Zaken van 8 Februari 1946, 
no. 1817, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur 
Bureau B estuurszaken, tot vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente Ber
gen (L.) van 28 November 1945 tot benoe
ming van P. H . Comelissen tot wethouder 
"dier gemeente; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Bergen (L.) bij zijn voormeld besluit P. H . 
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Comelissen heeft benoemd tot wethouder 
dier gemeente; 

dat deze benoeming heeft plaats gehad bij 
loting, nadat vooraf twee vrije stemmingen 
waren gehouden, waarbij de stemmen heb- · 
ben gestaakt; 

dat, zoo de tweede vrije stemming als een 
herstemming wordt beschouwd, in strijd is 
gehandeld met artikel .52 der gemeentewet, 
aangezien uit den uitslag der stemming kan 
worden afgeleid, dat de beide personen, tot 
welke de keuze beperkt zou zijn, aan de 
stemming hebben deelgenomen; 

dat indien daarentegen de tweede vrije 
stemming niet als een herstemming wordt 
beschouwd, is gehandeld in strijd met artikel 
58 der gemeentewet, aangezien ingevolge dat 
artikel een beslissing door het lot alleen na 
staking der stemmen bij herstemming mag 
plaats vinden; 

dat derhalve het besluit van den raad der 
gemeente Bergen (L.) van 28 November 
1945 in ieder geval in strijd met de wet is tot 
stand gekomen; 

Gelet op artikel 18.5 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

5 Maart 1946, no. 14); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 20 April 1946, no. 
4958, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, Bu
reau Bestuurszaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van den raad der ge

meente Bergen (L.) van 28 November 1945 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

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. 

Soestdijk, dén 29sten April 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 2z Mei z946). 

S. G 102 

29 April 1946. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 30 Augustus 
1945, no. 37, Nederlandsche Staatscou
rant van 13 September 1945, no. 67, 
houdende regeling van de rechtspositie 
van leerkrachten, die zich ter beschik
king stellen van de Nationale Commis
sie tot uitzending van Nederlandsche 
kinderen 1945. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
17 April 1946, no. 8848, afdeeling Lager On
derwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
Art. l, In art,kel 1 van Ons besluit van 

30 Augustus 1945, no. 37, opgenomen in de 
Nederlandsche Staatscourant van 13 Sep
tember 1945, no. 67. wordt in plaats van 
.,Engeland" gelezen: het buitenland. 
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2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag, volgende op dien van zijn afkondiging. 

Onze Minister van Onderwijs, Kûnsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 29sten April 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. 0., K. en W., VAN DER LEEUW. 
(Uitgeg. 4 Juni I946). 
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2 Mei I946. BESLUIT, houdende aanvul
ling van het Koninklijk besluit van 16 
Maart 1944, Staatsblad E 16, betreffen
de instelling van het Oorlogsherinne
ringskruis. 

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

Oorlog, van Marine, van Scheepvaart, van 
Overzeesche Gebiedsdeelen, van Verkeer en 
Energie en voor Algemeene Oorlogvoering 
van het Koninkrijk dd. 15 Februari 1946, 
Geheim Litt. Z. 25; 

Overwegende, dat het gewenscht is de mo
gelijkheid te scheppen het personeel van 
Onze Land- en Zeemacht, dat in Mei 1940 
feitelijk heeft deelgenomen aan den strijd 
tegen den aanvaller van het Rijk in Europa, 
doch door omstandigheden niet heeft kunnen 
of mogen uitwijken naar het buitenland om 
vandaar den strijd voort te zetten, voor een 
herinneringsteeken in aanmerking te bren
gen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 7 van Ons Besluit van 16 Maart 

1944, No. 6, aan te vullen als volgt: 
Zij, die ingevolge artikel s, eerste lid, in 

aa11merking komen voor toekenning van den 
Gesp voor Bijzondere Krijgsverrichtingen 
"Nederland Mei 1940", doch voor wat hun 
diensttijd betreft, niet voldoen aan de in ar
tikel 2, laatste zinsnede, gestelde eischen ten 
aanzien van het in aanmerking komen voor 
een machtiging tot het dragen van het "Oor-

· 1ogsherinneringskruis" kunnen, voorzoover 
zij overigens voldoen aan de voorwaarden, 
gesteld in artikel 2, door Onzen betrokken 
Minister worden gemachtigd het "Oorlogs
herinneringskruis" te dragen. De toekenning 
van den Gesp "Nederland Mei 1940" kan in 
vorenbedoeld geval niet samengaan met toe
kenning van een Gesp voor Algemeene 
Krijgsverrichtingen. 

Onze Ministers voornoemd zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk zal worden ge
plaatst in het Staatsblad. 

Het Loo, den 2den Mei 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 
De Min. van Marine, DE Boov. 
De Min. van Scheepvaart a.i., DE Boov. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 
De Min. van v. en E., ST. VAN SCHAIK. 
De Min. v. Alg. Oorlogv. v. h. Koninkrijk, 

W. SCHERMERHORN. 
(Uitgeg. I4 Mei I946.) 
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2 Mei r946. BESLUIT, betreffende weder 
van toepassing verklaring van eenige 
bepalingen van het Radioreglement 
1930. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Overwegende, dat het ter bevordering van 

de ontwikkeling op radio-electrisch gebied 
wenschelijk is eenige bepalingen van het 
Radio-reglement 1930 weder van toepassing 
te doen zijn; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 April 1946, 
Nr 4, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegra
fie en Telefonie; 

Gelet op artikel 7 van het Tijdelijk Tele
graaf-, Telefoon- en Radiobesluit; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De Hoofdstukken I, VI, VII, met 

uitzondering van de artikelen 66 en 67, VIII 
en IX van het Radio- reglement 1930 worden 
weder van toepassing verklaard met het m 
werking treden van dit besluit. 

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

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

Het Loo, den 2den Mei 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 22 Mei I946.) 
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3 Mei z946. BESLUIT, houdende instel
ling van het Verzetskruis. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister-President en van Onze Mi
nister.; van Buitenlandsche Zaken, van Justi
tie, van Binnenlandsche Zakèn, van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen, van Fi
nanciën, van Oorlog, van Marine, van Open_ 
bare Werken en Wederopbouw, van Verkeer 
en Energie, van Hancf'el en Nijverheid, van 
Scheepvaart, van Landbouw, Visscherij en 
Voedselvoorziening, van Sociale Zaken en 
van Overzeesche Gebiedsdeelen d.d . 29 April 
1946, No. n153; 

Overwegende, dat het wenschelijk is een 
onderscheiding in te stellen ter erkenning 
van bijzonderen moed en beleid, aan den 
èiag gelegd bij het verzet tegen de vijanden 
van de Nederlandsche zaak en voor het be
houd van de geestelijke vrijheid; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
1 Mei 1946, No. 2; 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister-President en Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken mede namens hun ambt
genooten van 2 Mei 1946, No. n168; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Er wordt ingesteld een onder

scheiding, genaamd het Verzetskruis. 
2. , Het Verzetskruis kan oo voorstel van 

Onzen Minister-President door Ons wdrden 
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toegekend aan hen, die zich in door den vij
and overweldigd of vijandelijk gebied bij het 
verzet tegen den vijand of diens aanhangers 
bijzonder moedig en beleidvol hebben on
derscheiden. 

3. Het verzetskruis kan ook aan overle
renen worden toegekend. 

4. Het in brons uitgevoerde versiersel 
van het Verzetskruis bestaat uit een vierar
mig kruis, rustend op een ster van vlammen 
en gedekt met een Koninklijke Kroon. Op 
de voorzijde is in relief aangebracht een af
beelding van St. Joris, die den draak ver
slaat, terwijl op de armen van het kruis de 
woorden "Trouw tot in den dood" zijn aan
gebracht. 

Op de keerzijde van het Kruis zijn in relief 
aangebracht een vlammend zwaard en twee 
verbroken boeien. 

Het versiersel wordt gedragen aan een 
karmozijnrood zijden lint met twee banen 
van goudoranje. 

Het model van het Kruis en het lint zal 
door Ons worden vastgesteld. 

Het versiersel wordt van Rijkswege ver
-strekt. 

5. In bijzondere gevallen, te Onzer be
oordeeling kan, op voorstel van Onzen Mi
nister-President, het Verzetskruis worden 
ontnomen aan hen, die zich deze onderschei
ding niet waardig hebben betoond. 

6. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag zijner opneming in het 
Staatsblad. · 

Onze Minister-President en Onze Minis
ter, Hoofd van het departement, waaronder 
de Kanselarij der Nederlandsche Orden res
sorteert, zijn ieder voor zooveel hem aan
gaat, 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. 

Het Loo, den 3den Mei 1946. 

WILHELMINA. 
De Min.-President W : SCHERMERHORN. 

De Min. van Buiten/. Z. , J. H. VAN ROYEN. 

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. Op. W. en W ., J. A. RINGERS. 

De Min. van V. en E., ST. VAN SCHAIK. 

De Min. van H. en N., H. Vos. 
De Min. van Scheepv. a.i., DE Boov. 
De Min. t•, L., V. en V., S . L. MANSHOLT. 

De Min. v. Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN, 

(Uitgeg. 2z Mei z946). 
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7 Mei z946. BESLUIT, houdende nadere 
regelen nopens de taak van de Ministe
ries van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen en van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening met betrekking 
tot de zorg voor de natuurbescherming. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en 
van Landbouw, Visscherij en Voedselvoor
ziening van 28 December 1945, no. 114234, 
afdeeling Oudheidkunde en Natuurbescher
ming; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is na
dere regelen te stellen nopens de taak van de 
Ministeries van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen en van Landbouw, Visscherij en 
Voedselvoorziening; 

Gelet op Ons Besluit van 1 7 September 
1944 (Staatsblad no. E 121), houdende her
nieuwde bepaling van de taakomschrijving 
van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, en op Ons Besluit van 9 
November 1944 (Staatsblad no. E 141), hou
dende regelen nopens de taak van de Depar
tementen van Algemeen Bestuur; 

Den R2ad van State gehoord (advies van 
26 Maart 1946, No. 12); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 1 Mei '46, No. 137462, 
afdeeling Oudheidkunde en Natuurbescher
ming; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Te rekenen van den dag, waarop 

het grondgebied van Nederland is bevrijd, 
behoort mede tot de taak van het Departe
ment van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen de zorg voor de bescherming van de 
natuur met inbegrip van flora en fauna, als
mede de 70rg voor de bescherming van het 
landschapsschoon. 

2. Alle bevoegdheden en verplichtingen, 
onderwerpen betreffende welke in artikel 1 
zijn genoemd el} die bij bestaande algemeene 
maatregelen van bestuur aan Onzen Minister 
van Landbouw, Visscherij en Voedselvoor
ziening zijn op.gedragen, worden geacht te 
zijn overgegaan op Onzen Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen te reke
nen van den dag, bedoeld in artikel r. 

Alle verplichtingen, onderwerpen betref
fende welke in artikel 1 zij n genoemd en die 
bij bestaande algemeene maatregelen van be
stuur aan derden tegenover Onzen Minister 
van Landbouw, Visscherij en Voedselvoor
ziening zijn opgelegd, worden geacht te zijn 
opgelegd tegenover Onzen Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen, te re
kenen van den dag bedoeld in artikel r. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien zijner af
kondiging. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af-
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schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 7den Mei 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. 0., K . en W., VAN DER LEEUW. 

De Min. v. L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. 4 Juni 1946). 

S.G 110 

9 Mei 1946. BESLUIT tot toepassing van 
de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 ten 
aanzien van het orgelbouwers- en het 
orgelherstellersbedrij f (,, V estigingsbe
sluit Orgelbouwers- en Orgelherstellers_ 
bedrijven 1946"). 

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

Handel en Nijverheid van 14 Maart 1946, 
No. I2831 M.W.; 

Overwegende, dat op grond van het_ be
paalde in het eerste lid van artikel 1 en in 
artikel 4 der Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
door de Ondervakgroep Orgelbouwersbedrijf 
behoorende tot de Hoofdgroep Ambacht, het 
verzoek is ingediend tot toepassing van deze 
wet ten aanzien van het orgelbouwers- en 
het orgelherstellersbedrijf; 

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

Gelet op de artikelen 1, vijfde lid, 3, eerste 
lid, 7, tweede en derde lid en 10, eerste lid, 
van bovengenoemde wet; . 

Overwegende dat de Middenstandsraad te 
dezer zake is gehoord; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 April 1946, No. 16) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 April 1946, No. 
32599 M.W.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1, Dit besluit verstaat onder: 
uitoefening van het orgelbouwersbedrijf: 

het ten behoeve van het publiek bouwen, 
verbouwen, voorbereiden van het bouwen en 
verbouwen, en in eigen bedrijf doen bouwen, 
verbouwen en voorbereiden van het bouwen 
en verbouwen van orgels, al dan niet gepaard 
gaande met het ten behoeve van het publiek 
verrichten, in eigen bedrijf doen verrichten, 
voorbereiden of in eigen bedrijf doen voor
bereiden van herstellings- of onderhouds
werkzaamheden aan die instrumenten en on
derdeelen daarvan; 

uitoefening van het orgelherste/Iersbedrijf: 
het ten behoeve van het publiek verrichten, 
in eigen bedrijf doen verrichten, voorbereiden 
en in eigen bedrijf doen voorbereiden van 
herstellings- en onderhoudswerkzaamheden 
aan orgels en onderdeelen daarvan, behou
dens voor zoover deze geschieden in de uit
oefening van het orgelbouwersbedrijf; 

orgels: alle soorten van pijporgels, met 
uitzondering van draaiorgels en orchestrions; 

wet: de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937; 
Onze Minister: den Minister van Handel 

en Nijverheid. 
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2. 1, Het is verboden een inrichting, be
stemd of mede bestemd voor de uitoefening 
van het orgelbouwersbedrijf, onderscheiden
lijk van het org~lherstellersbedrijf, voor zoo
ver die uitoefening betreft, te vestigen zon
der daartoe van de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken verkregen vergunning. 

Het bepaalde in het vorig lid vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de uitbreiding van het in een inrichting uit
geoefende bedrijf met de uitoefening van 
het orgelbouwersbedrijf, onderscheidenlijk 
van het orgelherstellersbedrijf, zoomede ten 
aanzien van de voortzetting van het in een 
inrichting, als in het vorig lid bedoeld, uit
geoefende bedrijf, in geval van wijziging in 
de personen van ondernemers of beheerders. 

3. De minimum-eischen van crediet
waardigheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 
bestaan voor het orgelbouwersbedrijf en voor 
het orgelherstellersbedrijf in : 

1. het beschikken over voldoende be
drijfskapitaal om: 

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

b. daarenboven van de totale kosten van 
de bedrijfsmiddelen, benoodigd voor het op
zetten van de inrichting, ten minste de helft 
contant te kunnen betalen; 

:a. indien het bedrijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een schriftelijke, geregis
treerde overeenkomst van geldleening, waar
uit blijkt, dat "deze gelden niet binnen twee 
jaar na de dagteekening van het in artikel 7, 
vierde lid, der wet genoemde bewijs zullen 
worden opgeëischt. 

4. De minimum-eischen van handelsken
nis, bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten 
voor het orgelbouwersbedrijf en voor het or
gelherstellersbedrijf: 

1. bedrijfsleer: 
a. kennis van de wijze van financiering 

en van het doelmatig beheer van een mid
denstandsonderneming en van de daarbij in 
toepassing komende algemeene regelen van 
de bedrijfsleer; 

b. kennis van de algemeene beginselen 
van de reclame en van de verkoopkunde; 

2. boekhouden: 
vaardigheid in het voeren van een een

voudige administratie volgens de methode 
van het z.g. uitgebreid enkel boekhouden; 

3. rekenen: 
vaardigheid in het maken van eenvoudige 

berekeningen, welke bij de financiering en 
het beheer van een middenstandsonderne
ming voorkomen, te weten: 

a. hoofdbewerkingen, percent- en inte
restberekeningen; 

b. berekeningen in den goederenhan el; 
c. kostprijs- en rentabiliteitsberekenio.

gen; 
4. handelskennis: 
a. eenige kennis omtrent de organisatie 

van den handel in het algemeen, alsmede 
omtrent de gebruiken bij het inkoopen en 
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het verkoopen van goederen en bij het ver
leenen van diensten ; 

b. k ennis van het binnenlandsch beta
lingsverkeer; 

c. eenige kennis omtrent het bank- en 
het credietwezen, in het bij zonder omtrent 
het middenstandsbankwezen in Nederland ; 

d. kennis van het binnenlandsch trans
port- en verkeerswezen; 

e. kennis van het verzekeringswezen, 
voor zoover voor een middenstandsonderne
ming van belang; 

f . k ennis van de organisaties, vertegen
woordigende lichamen en instellingen op het 
gebied van detailhandel en ambacht; 

5. rechts- en wetskennis: 
a. eenige kennis omtrent het wezen der 

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

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

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

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

_e. eenige kennis omtrent de voor den 
middenstandsondernemer van belang zijnde 
bepalingen in belastingwet-ten; 

f. eenige kennis omtrent de voornaamste 
sociale wettelijke maatregelen, welke voor 
den middenstandsondernemer in het alge
meen van belang zijn; 

g. kennis van de wettelijke maatregelen, 
welke meer in het bijzonder betrekking heb
ben op den detailhandel en het ambacht; 

6. Nederlandsche taal en corresponden-
tie: 

a. kennis van de Nederlandsche taal, blij 
kende uit voldoende vaardigheid om zich 
zonder grove taaL en stelfouten schriftelijk 
daarin uit te drukken, eenvoudig proza te 
lezen en den inhoud daarvan mondeling weer 
te geven; 

b. eenige vaardigheid in het stellen van 
eenvoudige brieven, waarbij het bezigen van 
eenvoudige handelsuitdrukkingen kan wor
den geëischt. 

5. x. Het voldoen aan de in het vorig ar
tikel vermelde eischen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het middenstandsdiploma "Al
gemeene Handelskennis", ingesteld door den 
Koninklijken Nederlandschen Midden
standsbond, den Nederlandschen Roomsch
Katholieken Middenstandsbond en den 
Christelijken Middenstandsbond in Neder
land, voor zoover dit de handteekening 
draagt van den gecommitteerde van Onzen 

'Minister ; 
b . hetzij een ander door Onzen Minister 

aan te wij zen diploma, ten aanzien waarvan 
deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het 
de handteekening van zijn gecommitteerde 
m~t dragen; 

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

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

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

A. practük: 
I. het kunnen opstellen van verantwoor

de disposities voor verschillende soorten en 
systemen van orgels, het kunnen maken van 
mensuren, het kunnen beoordeelen van de 
toongeving, het kunnen maken van een op
stellingsplan met teekening schaal I : 20, 

zoomede het kunnen vervaardigen van de
tailteekeningen van de belangrijkste oa:ier
deelen van orgels op ware grootte; 

2. het kunnen maken van een verant
woord plan tot restauratie van een orgel uit 
een der verschillende stijlperiodes, zoo mede 
het kunnen vaststellen van mensuren van 
vroeger verwijderde registers; 

3. het kunnen maken van alle belangrijke 
onderdeelen van orgels, zooals een windlade, 
een speeltafel, een blaasbalg met in- en uit
springende vouwen, metalen- en houten la
biaalpij pen ; 

4. het kunnen monteeren en afwerken 
van een orgel met ten: minste twee klavieren 
en vrij pedaal, volgens mechanisch, pnewna_ 
tisch en electrisch systeem; 

5. het kunnen intoneeren en egaliseeren 
van houten en metalen labiaalpijpen en van 
tongwerken op de intoneerlade, zoomede het 
kunnen afwerken daarvan in het orgel; 

6. het kunnen verhelpen van storingen 
aan mechanische, pnewnatische en electri
sche orgels; 

7. het kunnen afregelen van de tractuur 
van mechanische, pneumatische en electri
sche orgels; 

8. het kunnen demonteeren, 1einigen, 
monteeren, egaliseeren en stemmen van or
gels met ten hoogste 25 sprekende stemmen. 

B . theorie: 
x. eenige kennis omtrent de natuurkun

de, in het bijzonder wat betreft de leer van 
het geluid, de acoustiek en de electriciteit; 

2. eenige kennis omtrent de wiskunde; 
3 . eenige kennis omtrent de bouwkunde; 
4. kennis van de materialen, welke bij 

den orgelbouw gebruikt worden en van hun 
verwerking daarbij; 

5. het kunnen onderscheiden van de ver
schillende systemen van orgels, alsmede ken_ 
nis van de constructie daarvan; 

6. kennis van de geschiedenis van het 
orgel, van de orgellitteratuur en van de 
eischen, die in de verschillende tijdvakken 
aan de registratie van orgels werden gesteld; 

7. k ennis van de eischen, die voor het 
gebruik in den Protestantschen en den 
Roomsch-Katholieken Eeredienst aan het 
orgel gesteld worden. 

7. De minimum-eischen van vakbe
kwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 
omvatten voor het orgelherstellersbedrijf: 
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A. practijk: 
het in artikel 6, onder A, sub 6, 7 en 8 ge

stelde; 
B. theorie: 

1. eenige kennis omtrent de natuurkunde, 
in het bijzonder wat betreft de leer van het 
geluid en van de electriciteit; 

2 . het in artikel 6, onder B, sub 4 en 5 
gestelde. 

8. x. Het voldoen aan de in artikel 6, on
derscheidenlijk artikel 7., vermelde eischen 
kan blijkén uit het bezit van: 

a. hetzij het diploma inzake vakbe
kwaamheid voor het orgelbouwersbedrijf, 
onderscheidenlijk het diploma inzake vak
bekwaamheid voor het orgelherstellersbe
drijf, beide afgegeven door of namens de On
dervakgroep Orgelbouwersbedrijf, voor zoo
ver deze diploma's de handteekening dragen 
van den gecommitteerde van Onze~inis
ter; 

b. hetzij een door Onzen Minister aan te 
wijzen diploma, ten aanzien waarvan deze 
bij de aanwijzing kan bepalen, dat het de 
handteekening van zijn gecommitteerde 
moet dragen; 

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

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

9. Het gedeelte van het in het derde lid 
van artikel 7 der wet genoemde bedrag, het
welk ingevolge het bepaalde bij dat lid wordt 
uitgekeerd, wordt bepaald op de helft van 
dat bedrag. 

10. Dit besluit kan worden aangehaald 
als "Vestigingsbesluit Orgelbouwers- en Or
gelherstellers bedrijven 1946". 

11. 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 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. 

Am91:erdam, den 9den Mei 1946. 

WILHELMINA. 

De Min. van H. en N., H. Vos. 
(Uitgeg. 21 Mei 1946.) 

S. G 111 

9 Mei 19-,.i. BESLUIT, houdende vrijstel
ling van het nakomen der voorschriften 
ten aanzien van de reddingmiddelen, 
bedoeld in Hoofdstuk V, paragraaf 1, 
van het Schepenbesluit. 

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

van Scheepvaart van 29 April 1946, no. 
65515 JAJ; 

Gelet op het bepaalde in artikel 123 van 
het Schepenbesluit; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is in 
de tegenwoordige buitengewone omstandig-
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heden aan boord van passagiersschepen, va
rende tusschen de Overzeesche gebiedsdee
len of daar nabij gelegen gebieden en Euro
pa, meer passagiers mede te nemen, dan in
gevolge de bepalingen van het Schepenbe
sluit is toegestaan; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ten behoeve van passagiersschepen, welke 

naast gewone passagiers groote aantallen 
passagiers vervoeren, voor wie geen vaste 
slaapplaatsen aanwezig zijn wordt voor rei
zen, die daartoe naar het oordeel van den 
Inspecteur-Generaal voor de Scheepvaart in 
aanmerking komen, vrijstelling verleend van 
het nakomen van de voorschriften ten aan
zien van de reddingmiddelen, vervat in 
Hoofdstuk V, paragraaf 1, van het Schepen_ 
besluit, met dien verstande, dat voldaan 
wordt aan de volgende voorwaarden: 

a. het aantal reddingbooten, aanvullende 
reddingmiddelen en drijvende toestellen 
wordt voor elk schip afzonderlijk door den 
Inspecteur-Generaal voor de Scheepvaart 
vastgesteld; 

b. het totaal aantal plaatsen in en op 
booten, vlotten en drijvende toestellen moet 
en minste gelijk zijn aan twee maal het aan
tal opvarenden; 

c. de ruimte in de reddingbooten moet 
ten minste zoo groot zijn, dat de redding
booten de bemanning en de hutpassagiers 
kunnen opnemen; 

d. alle reddingmiddelen moeten dadelijk 
beschikbaar zijn, in den zin van artikel 13 
van het Verdrag ter beveiliging van men
schenlevens op zee, Londen 1929; 

e. het aantal zwemvesten moet ten min
ste zoo groot zijn als het totaal aantal op
varenden; 

f. het aantal reddingboeien moet ten 
minste het dubbele bedragen van het aan
tal, dat ingevolge de in den aanhef bedoelde 
voorschriften aanwezig moet zijn. 

Onze Minister van Scheepvaart is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
den dag nadien in werking treedt. 

Amsterdam, den 9den Mei 1946. 

WILHELMINA. 
De Min . van Scheepvaart, a.i., DE Boov. 

(Uitgeg. 4 Juni 1946.) 

S. G 112 

rr Mei 1946. WET, tot regeling van de 
rechtspositie van eenige burgerlijke ge
zagsdragers en van de leden der Tweede 
Kamer der Staten-Generaal in verband 
met de bezetting. 

Bijl. Hand. Il 45/46, 162; 
Hand. Il 45/46, bladz. 695/6; 
Bijl. Hand. 1 45/46, 162; 
Hand. 1 45/46, bladz. 55. 

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

dat het wenschelijk is, in aansluiting aan het 
Besluit Tijdelijke Voorziening Bestuur Pro-
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vinciën en Gemeenten, op eenige punten een 
voorziening te treffen met betrekking tot de 
rechtspositie van eenige burgerlijke gezags
dragers en van de leden der Tweede Kamer 
der Staten-Generaal in verband met de be
zetting; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State enz.: 
Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
,,Besluit": het Besluit Tijdelijke Voorzie-

ning Bestuur Provinciën en Gemeenten; 
,,Onze Minister": Onze Minister van Bin

nenlandsche Zaken. 

AFDEELING I. 

Burgemeesters, wethouders, Co12112lissarissen 
der Koningin en leden van Gedeputeerde 

Staten. 

2. Voor de toepassing van deze wet wordt 
niet-herbenoeming van een burgemeester ge
lijk gesteld met ontslag en onder benoeming 
tijdens de bezetting niet begrepen herbe
noeming. 

3, r. Degene, die ingevolge artikel 2, 

eerste lid, van het Besluit het ambt van bur
gemeester vervult, dan wel zou vervullen, 
indien- hij niet overeenkomstig de leden 3, 4 
en 5 van dat artikel zou zijn vervangen, ge
niet, te rekenen van het in artikel r, eerste 
lid, van het Besluit bedoelde tijdstip, het 
volle bedrag zijner bezoldiging tot het tijd
stip, met ingang waarvan hij door Ons is ont
slagen of de ambtsvervulling ingevolge be
schikking van Onzen Minister, gegrond op 
artikel 2, vijfde lid, van het Besluit is geëin
digd. 

2. Vervanging, als bedoeld in het vorig 
lid, van kracht geworden na het tijdstip van 
feitelijke hervatting van het ambt, heeft geen 
invloed op de in het eerste lid toegekende 
aanspraken. 

3 . Wanneer Onze Minister met toepas
sing van artikel 2, vijfde lid, van het Besluit 
bepaalt of heeft bepaald, dat de ambtsver
vulling van dengene, die op ra Mei 1940 in 
de gemeente burgemeester was, een einde 
neemt, kan hij tevens bepalen, dat den be
trokkene ten laste van de gemeente voor een 
daarbij vast te stellen tijdvak een periodieke 
uitkeering zal worden toegekend, welke naar 
het oordeel van Onzen Minister in verband 
met de ambtsvervulling en de laatstelijk ge
noten bezoldiging redelijk is te achten. 

4. Hij , die ingevolge artikel 2, eerste lid, 
van het Besluit het ambt van burgemeester 
vervult, kan door Ons, zoo noodig met terug
werkende kracht, voor wat den ambtstermijn 
betreft, opnieuw als burgemeester worden 
benoemd. 

5. Het bepaalde in de voorgaande leden 
laat onverlet de toepassing van het Zuive
ringsbesluit (Stbl. no. E 14) en het Zuive
ringsbesluit ,945 en de aan die toepassing 
verbonden gevolgen. 

4. Hij , die krachtens een der leden van 
artikel 2 van het Besluit den burgemeester 
vervangt, geniet een vergoeding met inacht
neming van de bepalingen van artikel 22 van 
het Besluit van 28 M ei 1943 tot vaststelling 

86 

van een regeling voor de bezoldiging van 
burgemeesters (Nederlandsche Staatscourant 
1943, no. 107). 

5. Met betrekking tot de gemeenten, 
waarin overeenkomstig artikel 14 van het 
Besluit Tijdelijke Voorziening Gemeentera
den wethouders zijn gekozen, is artikel 84 
van de gemeentewet opnieuw van kracht. 

6, r Hij, die ingevolge artikel 4, eerste 
lid, van het Besluit deel uitmaakt van het 
college van burgemeester en wethouders -
met uitzondering van den burgemeester -
geniet, te rekenen van het in artikel 1, eerste 
lid, van het Besluit bedoelde tijdstip, dan 
wel, ingeval hij door Onzen Commissaris in 
de provincie tot lid van het college is be
noemd, te rekenen van den datum, waarop 
de benoeming ingaat, de krachtens artikel 
,oo der gemeentewet voor de wethouders in 
de gemeente geldende jaarwedde. 

2. Bij toepassing van artikel 4, tweede 
lid, van het Besluit verliest de betrokkene 
zijn jaarwedde met ingang van den dag, 
waarop die maatregel van kracht wordt. 

3. Onze Commissaris in de provincie kan, 
indien zich ten aanzien van een persoon, als 
bedoeld in het vorig lid, een grond voordoet, 
als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het 
·zuiveringsbesluit 1945, bepalen, dat de be
trokkene de aanspraken verliest, die hij, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 
101 van de gemeentewet, kan doen gelden op 
wachtgeld of pensioen. 

7. r. Hij, die anders dan op een buiten 
de bezetting gelegen grond tijdens de bezet
ting als wethouder is ontslagen vóór het tijd
stip, waarop hij krachtens artikel 87 der ge
meentewet had dienen af te treden, ontvangt 
tot evenbedoeld tijdstip de voor hem ov~r
eenkomstig art. ,oo der gemeentewet vast
gestelde jaarwedde en vervolgens tot het 
tijdstip, bedoeld in artikel r, eerste lid, van 
het Besluit, een schadeloosstelling ten be
drage van het wachtgeld of pensioen, dat hij 
zou hebben genoten, indien hij met ingang 
van eerstbedoeld tijdJtip als wethouder zou 
zijn afgetreden. 

2. Heeft een ontslag, als bedoeld in het 
vorig lid, plaats gevonden nà het eerste al
daar bedoelde tijdstip, dan ontvangt de be
trokkene tot het tijdstip, bedoeld in artikel I, 

eerste lid , van het Besluit, een schadeloos
stelling, ten bedrage van het wachtgeld of 
pensioen, dat hij zou hebben genoten, indien 
hii met ingang van eerstbedoeld tijdstip als 
wethouder zou zijn afgetreden. 

3. Het bepaalde in de vorige leden van 
dit artikel geldt niet voor een wethouder, die 
krachtens artikel 4, eerste lid, van het Be
sluit van rechtswege geen deel uitmaakt van 
het college van burgemeester en wethouders. 

8. r. Onze Commissaris in de provincie, 
die ingevolge artikel 7, eerste lid onder a, 
van- het Besluit het ambt van Commissaris 
in de provincie vervult, heeft, te rekenen van 
het in artikel 1, eerste lid, van het Besluit 
genoemde tijdstip, recht op zijn jaarwedde, 
de vergoeding van representatiekosten daar_ 
onder begrepen. 
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2. Onze Commissaris in de provincie, die 
op xo Mei 1940 in functie was en niet inge
volge artikel 7, eerste lid, onder a, van het 
Besluit zijn ambt vervult, heeft, te rekenen 
van het in artikel 1, eerste lid, van het Be
sluit genoemde tijdstip, tot; het tijdstip, met 
ingang waarvan hij is ontslagen, recht op zijn 
jaarwedde, de vergoeding voor representatie
kosten daaronder niet begrepen. 

3. Hij, die volgens artikel 7, eerste lid, 
onder b, van het Besluit met de waarneming 
van het ambt van Conunissaris is belast, ge
niet daarvoor een vergoeding, vast te stellen 
door Onzen Minister. 

9. 1 . Hij, die ingevolge artikel 9, eerste 
lid, van het Besluit deel uitmaakt van het 
college van Gedeputeerde Staten - met uit
zondering van Onzen Commissaris - ge
niet, te rekenen van het in artikel 1, eerste 
lid, van het Besluit genoemde tijdstip, dan 
wel, ingeval hij door Onzen Minister tot lid 
van het college is benoemd, te rekenen van 
den datum, waarop de benoeming ingaat, de 
krachtens artikel 62 der provinciale wet voor 
de leden der Gedeputeerde Staten geldende 
jaarwedde. 

2. Bij toepassing van art,ikel 9, tweede 
lid, van het Besluit verliest de betrokkene 
zijn jaarvvedde met ingang van den dag, 
waarop die maatregel van kracht wordt. 

3. Onze Minister kan, indien zich ten 
aanzien van een persoon, als bedoeld in het 
vorig lid, een grond voordoet, als bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, van het Zuiveringsbe
sluit 1945, bepalen, dat de betrokkene de 
aanspraken verliest, die hij, met inachtne
ming van het bepaalde in artikel 62a van de 
provinciale wet, kan doen gelden op wacht
geld of pensioen. 

10. 1. Hii .. die anders dan op een buiten 
de bezetting gelegen grond tijdens de bezet
ting hetzij als lid van het college van Gede
puteerde Staten, hetzij als bestuursraad is 
ontslagen vóór het tijdstip, waarop hij krach_ 
tens artikel 5Q der provinciale wet had die
nen af te treden, ontvangt tot evenbedoeld 
tijdstip de voor hem ingevolge artikel 62 qer 
provinciale wet vastgestelde jaarwedde en 
vervolgens tot het tijdstip, bedoeld in artikel 
1, eerste lid, van het Besluit, een schadeloos
stelling, ten bedcage van het wachtgeld of 
pensioen, dat hij zou hebben genoten, indien 
hij met ingang van eerstbedoeld tijdstip als 
lid van het college van Gedeputeerde Staten 
zou zijn afgetreg_en. 

2. Heeft een ontslag, als bedoeld in het 
vorig lid, plaats gevonden ná het eerste al
daar bedoelde tijdstip, dan ontvangt de be
trokkene tot het tijdstip, bedoeld in artikel 
1, eerste lid, van het Besluit, een schadeloos
stelling ten bedrage van het wachtgeld of 
pensioen, dat hij zou hebben genoten, indien 
hij met ingang van eerstbedoeld tijdstip als 
lid van het college van Gedeputeerde Staten 
zou zijn afgetreden. 

3. Het bepaalde in de vorige leden van 
dit artikel geldt niet voor een lid van Gede
puteerde Staten, dat krachtens artikel 9, 
eerste. lid, van het Besluit van rechtswege 
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niet deel uitmaakt van het college van Ge
deputeerde Staten. 

AFDEELING II. 

Leden van de Tweede Kamer der I 
Staten-Generaal. 

ll. 1. Zij, die ingevolge het Besluit Tij
delijke Staten-Generaal leden van de Twee
de Kamer dier Staten-Generaal zijn, ontvan
gen, te rekenen van 15 September 1941, tot 
het tijdstip van inwerkingtreding van het 
Besluit Tijdelijke Staten-Generaal, een 
schadeloosstelling, ten bedrage van het pen
sioen, waarop zij aanspraak zouden hebben 
kunnen maken, indien zij met ingang van 
eerstgenoemden datum als lid van de Twee
de Kamer ontslag zouden hebben genomen. 

2. Zij, die op 15 September 1941 lid wa
ren van de Tweede Kamer der Staten-Ge
neraal, doch in het tijdvak, gelegen tusschen 
de in het eerste lid bedoelde tijdstippen, ont
slag als lid van de Tweede Kamer hebben 
genomen; ontvangen de daar genoemde uit
keering tot den dag van het ontslag, voor 
zooverre zij niet vallen onder artikel 3, eer
ste lid, onder b tot en met e, van het Besluit 
Tijdelijke Staten-Generaal. Een zelfde uit
keering vindt plaats aan de erfgenamen van 
hen, die op 15 September 1941 lid waren 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
doch in voormeld tijdvak zijn overleden, tot 
aan den datum van het overlijden. 

AFDEELING III. 

Bepali~gen, ·aan de beide af'deelingen 
gemeen. 

12. 1. De tijd, waarover ingevolge de be
palingen van deze wet een bezoldiging of 
schadeloosstelling wordt toegekend, komt 
mede in aanmerking voor vergelding met 
pensioen of wachtgeld. 

2. In geval een persoon, op wien een der 
bepalingen van deze wet van toepassing is, 
is overleden, wordt aan zijn weduwe of, in 
geval van haar overlijden, dan wel na her
trouwen, aan de wettige of gewettigde kin
deren uitgekeerd hetgeen den overledene tot 
den dag van zijn overlijden toekomt. 

13. Bij de berekening van de krachtens 
deze wet uit te keeren bedragen wordt reke
ning gehouden met de periodieke verhoo
gingen en andere voordeelen, welke de be
langhebbende zou hebben genoten, zoo hij in 
functie ware gebleven. 

14. 1. Wij geven, den Raad van State 
gehoord, voorschriften omtrent de uitbeta
ling van hetgeen ingevolge de artikelen 7, 
eerste en tweede lid, 10, eerste en tweede lid, 
en 11 dezer wet moet of kan worden uitge
keerd. 

2. De uitkeeringen, krachtens deze wet te 
doen, komen ten laste van het lichaam, voor 
welks rekening de bezoldiging van den be
langhebbende laatstelijk kwam. 

15. Wij kunnen, den Raad van State ge
hoord, voorschriften geven ter uitvoering van 
deze wet. 
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16. 1. In geval van twijfel of, en tot 
welk bedrag, een persoon, waarop deze wet 
van toepassing is, aanspraak heeft op een 
uitkeering krachtens deze wet, beslist Onze 
Minister. 

2. In alle gevallen, waarin deze wet niet 
voorziet, beslist Onze Minister met overeen
komstige toepassing, voor zoover mogelijk, 
van de in de vorige artikelen vervatte re
gelen. 

3. Tegen de beslissingen, ingevolge deze 
wet genomen, kan binnen 30 dagen na dag
teekening der beslissing bij Ons voorziening 
worden gevraagd, Wij beslissen, den Raad 
van State, afdeeling voor de geschillen van 
bestuur, gehoord. 

17. Deze wet, welke kan worden aange
haald als "Wet rechtspositie burgerlijke ge

zagdsdragers en leden Tweede Kamer", wordt 
geacht in werking te zijn getreden met ingang 
van het in artikel 1 , eerste lid, van het Be
sluit bedoelde tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den uden Mei 

I946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnen/andsche Zaken, BEEL. 

(Uitgeg; 2I Mei z946). 

s. U 113 

II Mei z946. WET tot opheffing der ver-
duisteringsvoorschriften. 

Bijl. Hand. II 45/46, z76; 
Hand. II 45/46, bladz. 660; 
Bijl, Hand. I 45/46, z76; 
Hand. I 45/46, bladz. 55. 

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

dat het wenschelijk is de bezettingsregelen 
in zake het verduisteren definitief buiten 
werking te stellen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State enz. : 
Art. 1. De verordening van den Rijkscom

missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied betreffende het verduisteren van 4 Juli 
1940 (verordening 34/1940) , zooals deze ver
ordening is gewijzigd en aangevuld bij d«_ 
verordeningen van 23 November 1940, van 
6 Januari 1941 en van 21 Augustus 1943, 
(verordeningen nos. 212/ ,940, 3 / ,941 en 
77/1943), voorloopig gehandhaafd ingevolge 
1;1rtikel 18 van het Besluit Bezettingsmaat
regelen, treedt buiten werking. 

2. Deze wet treed.t in werking m et in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den uden Mei 

1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. I Mei 1946). 
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II Mei z946. WET tot w1Jz1gmg van het 
Koninklijk besluit van 27 Augustus 1945 
(Staatsblad No. F 148) betreffende Zui_ 
vering Filmtheater- en Verhuurwezen. 

Bijl. Hand. II 45/46, z65; 
Hand. II 45/46, bladz. 64z ; 
Bijl. Hand. I 45/46, 165; 
Hand. I 45/46, bladz. 55. 

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

..._ dat het noodzakelijk is Ons Besluit van 27 
Augustus 1945 (Staatsblad no. F 148) be
treffende Zuivering Filmtheater- en ver
huurwezen te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State enz. : 
Art. 1. Van Ons Besluit van 27 Augustus 

1945 (Staatsblad no. F 148) wordt artikel 2, 
sub g als volgt gelezen: 

"natuurlijke personen, die functies hebben 
aanvaard bij het Filmgilde van de Neder
landsche Kultuurkamer, bij de Afdeeling 
Film van het Departement van Volksvoor
lichting en Kunsten of bij de Rijksfilmkeu
ring". 

2. Toegevoegd wordt een artikel 7a : 
1. Ter verzekering van de Zuivering van 

het Nederlandsche Filmtheater- en verhuur
wezen kan Onze Mini~ter van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, de Filmcom
missie gehoord een onderneming op het ge
bied van het filmtheater- en verhuurwezen, 
onder een of meer bewindvoerders stellen. 

2. De kosten der bewindvoering komen 
ten laste van de onderneming. 

3. De bewindvoeder is bevoegd tot het 
verrichten, zoo in als buiten rechte, van alle 
rechtshandelingen en andere handelingen, 
die het drijven der onderneming met zich 
meebrengt. 

4. Tenzij Onze Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen anders bepaalt, 
worden tijdens den duur der bewindvoering 
de bevoegdheden van den eigenaar, van de 
bestuurders en van de overige tot vertegen
woordiging of bestuur bevoegde personen 
opgeschort en worden de bevoegdheden van 
alle organen der onderneming door den be
windvoeder uitgeoefend. 

5. De aanstelling van den bewindvoeder 
in een onderneming, die in het handelsre
gister is ingeschreven, wordt ambtshalve en 
kosteloos in dat register ingeschreven. · 

6. D e bewindvoedder is van zijn hande
lingen uitsluitend verantwoording schuldig 
aan Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen. Deze Mini~ter kan den 
bewindvoeder te allen tijde ontslag verlee
nen. 

7. Het salaris van den bewindvoeder 
wordt door Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen vastgesteld. 

8. De bewindvoering kan door Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen te allen tijde worden beëindigd. 
Het bepaalde in lid 5 is van overeenkomstige 
toepassing. 

K 2663 
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3, Toegevoegd wordt een artikel 7b: 
1. De beschikkingen van Onzen Minister 

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
als in artikel 7a bedoeld, zijn met redenen 
omkleed. 

2. Zij worden rechtstreeks aan belang
hebbenden schriftelijk medegedeeld en op 
een door Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen te bepalen wij
ze, algemeen bekend gemaakt. 

4. In artikel 8 wordt ingevoegd: in het 
eerste lid, eersten volzin, na het woord 
,.Filmcommissie": ,,en van de beschikkin
gen van Onzen Minister van Ondeiwijs, 
Kunsten en Wetenschappen". Na de woorden 
.,artikel 3, derde lid", in den eersten volzin: 
"onderscheidenlijk de in artikel 7b, tweede 
lid", en na het woord "Filmcommissie" in 
dèn tweeden volzin: ,.onderscheidenlijk van 
de beschikking van Onzen Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen", in het 
derde lid na de woorden "van de Filmcom
missie" : ,.onderscheidenlijk de beschikking 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen" en na de woorden "wat 
de Filmcommissie": ,,onderscheidenlijk On
zen Minister van Ondeiwijs, Kunsten en 
Wetenschappen". In het vierde lid na de 
woorden "artikel 3, eerste lid onder b, c en 
d": ,,onderscheidenlijk een beschikking van 
Onzen Minister van Ondeiwijs, Kunsten en 
Wetenschappen als bedoeld in artikel 7a". 

5. 1. Artikel 9 van ons Besluit van 27 
Augustus 1945 (Staatsblad no. F 148) is ver_ 
vallen. 

2. In artikel 15 zijn vervallen de woor
den: ,,ten aanzien waarvan de bevoegdheid, 
bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het Be
sluit op den Bijzonderen Staat van Beleg 
niet kan worden uitgeoefend". 

6. In artikel 10, eerste lid, wordt achter 
,.in artikel 6, derde lid," ingevoegd: ,.en hij , 
die in strijd handelt met een beslissing, ge
nomen krachtens artikel 7a, dan wel de uit
voering daarvan belemmert of verhindert,". 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den nden Mei 

1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. 0., K . en W ., VAN DER LEEUW. 

,-' (Uifgeg. II Juni 1946). 

S. G 115 

11 Mei 1946. WET tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 2 7 Augustus 
1945 (Staatsblad No. F 149) betreffen
de Zuivering Filmproductiewezen. 

Bijl. Hand. Il 45/46, 165; 
Hand. II 45/46, bladz. 641; 
Bijl. Hand. 1 45/46, 165; 
Hand. 1 45/46, bladz. 55. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in oveiweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is Ons besluit van 2 7 

L. & S . 1946 
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Augustus 1945 (Staatsblad no. F 149) be
treffende Zuivering Filmproductiewezen te 
wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v . State enz.: 
Art. 1. In artikel 3, derde lid, wordt na 

het woord: ,,voorwaarden" ingevoegd: ,.met 
uitzondering van die bedoeld in artikel 7a". 

2. In artikel 4, eerste lid;'" van Ons Be
sluit van 27 Augustus 1945, (Staatsblad No. 
F 149) wordt na de woorden : ,.Als vervaar
diger" ingevoegd: ,,of als medeverantwoor
delijk persoon voor de vervaardiging". 

3. Toegevoegd wordt een artikel 7a: 
1. Ter verzekering van de Zuivering van 

het Nederlandsche filmproductiewezen kim 
Onze Minister van Ondeiwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, de Filmcommissie gehoord 
een onderneming op het !("ebied van het film
productiewezen, onder een of meer bewind
voerders stellen. 

2. De kosten der bewindvoering komen 
ten laste van de onderneming. 

3. Dè bewindvoeder is bevoegd tot het 
verrichten, zoo in als buiten rechte, van alle 
rechtshandelingen en andere handelingen, die 
het drijven der onderneming met zich brengt. 

4. Tenzij Onze Minister van Ondeiwijs, 
Kunsten en Wetenschappen anders bepaalt, 
worden tijdens den duur der bewindvoering 
de bevoegdheden van den eigenaar, van de 
bestuurders en van de overige tot v ertegen
woordiging of bestuur bevoegde personen 
opgeschort en worden de bevoegdheden van 
alle organen der onderneming door den be
windvoerder uitgeoefend. 

5. De aanstelling van den bewindvoerder 
in een onderneming, die in het Handelsre
gister is ingeschreven, wordt ambtshalve en 
kosteloos in dat register ingeschreven. 

6. De bewindvoerdeF is van zijn hande
lingen uitsluitend verantwoording schuldig 

. aan Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen. Deze Minister kan den 
bewindvoerder te allen tijde ontslag ver
leenen. 

7. Het salaris van den bewindvoerder 
wordt door Onzen Minister van Ondeiwijs, 
Kunsten en Wetenschappen vastgesteld. 

8. De bewindvoering kan door Onzen Mi_ 
niSter van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen te allen tijde worden beëindigd. 
Het bepaalde in lid 5 is van overeenkomstige 
toepassing. 

4. In artikel 8 wordt ingevoegd: in het 
eerste lid na het woord "Filmcommissie": 
"en de beschikingen van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
als bedoeld in artikel 7a". 

In het tweede lid, tweede volzin, na het 
woord "bedoeld": ,,en de beschikkingen in 
artikel 7a bedoeld". 

5. In artikel 9 wordt ingevoegd: in het 
eerste lid, eersten volzin, na het woord "Film
commissie": ,,en van de beschikkingen van 
Onzen Minister van Onderwijs, ~nsten en 
Wetenschappen" en na het woord "Film
commissie" in den tweeden volzin: ,,Onder
scheidenlijk van de beschikking van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-

6 
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schappen". In het derde lid na de woorden 
"van de Filmcommissie" : ,,onderscheidenlijk 
de beschikking van Onzen Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen" en na 
de woorden "wat de Filmcommissie": ,,on
derscheidenlijk Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen". In hc:it 
vierde lid na de woorden "de artikelen 3 en 
4": ,,onderscheidenlijk een beschikking van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, als bedoeld in artikel 7a". 

6. r. Artikel ro van Ons Besluit van 2 7 
Augustus 1945 (Staatsblad No. F 149) is 
vervallen. 

2. In artikel 16, eerste lid, zijn vervallen 
de woorden "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". 

7. In artikel 12 wordt achter "in artikel 
6, derde lid" ingevoegd: ,,en hij die in strijd 
handelt met een beslissing, genomen krach
tens artikel 7a, dan wel de uitvoering daar-

. van belemmert of verhindert,". 
8. Deze wet treedt in werking met in

gang van den dag na dien harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den - nden Mei 

1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. 0. , K . en W., VAN DER LEEUW. 

(Uitgeg. II Juni z946). 

S. G 116 

II Mei z946. WET, houdende regeling be
treffende wettelijke maatregelen op het 
gebied van de prijzen van goederen en 
diensten. 

Bijl.: Hand. II 45/46, z87; 
Hand. II 45/46, bladz. 696; 
Bijl.: Hand. 1 45/46, z87; 
Hand. 1 45/46, bladz. 55. 

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

dat het noodzakelijk is eenige voorzieningen 
te treffen nopens tijdens de vijandelijke be
zetting van het Rijk in Europa aldaar tot 
stand gekomen wettelijke maatregelen op 
het gebied van de prijzen van goederen en 
diensten; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State enz.: 
Art. 1. Alle tijdens de vijandelijke be

zetting van het Rijk in Europa aldaar tot 
stand gekomen wettelijke maatregelen op 
het gebied van de prijzen van goederen en 
diensten, van kracht op 3 Maa~ 1946, blii,-: 
ven gehandhaafd in den tekst, zooals deze 
op dien dag luidde. 

2. Voor zoover ingevolge het bepaalde in 
artikel 1 gehandhaafde prijzenbeschikkingen 
niet reeds zijn uitvoeringsvoorschriften van 
de Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939, 
wo:rden zij geacht voorschrifteq te zijn, 
krachtens artikel 3 of 4 dier wet door Onzen 
daartoe bevoegden Minister gegeven. 

3. Deze wet is niet van toepassing op 
wettelijke maatregelen op het gebied van de 
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prijzen van gÓederen en diensten, genomen 
op grond van het Organisatiebesluit Voed
selvoorziening 1941 (Verordeningenblad 
1941, no. 69). 

4. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging 
en werkt terug tot het tijdstip, waarop in
gevolge het bepaalde bij artikel x van het 
Koninklijk Besluit van 8 September 1945 
(Staatsblad no. F 168) het Besluit op den 
bijzonderen staat van beleg heeft opgehou
den te werken. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den 11den Mei 

1946. 
WILHELM INA. 

De Min, van H. en N., H. Vos. 
De Min. v. L., V. en V., S. L. MANSHOLT: 

De Min. van Scheepvaart a.i., 
W. SCHERMERHORN. 

De Min . van Justitie, KOLFSCHOTEN . 

(Uitgeg. 7 Juni z946.) 

S. G 117 

II Mei z946. WET tot w11z1gmg van de 
Distributiewet 1939, de Prijsopdrijvings
en hamsterwet 1939 en de Bodempro
ductiewet 1939. 

Bijl.: Hand. II 45/46, z93; 
Hand. II 45/46, bladz. 678; 
Bijl. Hand. 1 45/46, z93; 
Hand. I 45/46, bladz. 55. 

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

dat het gewenscht is wijziging te brengen in 
enkele bepalingen van de Distributiewet 
1939, de Prijsopdrijvings- en hamsterwet 
1939 en de Bodemproductiewet 1939; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v . State enz.: 
Art. 1. In artikel 18 van de Distributie

wet Î939 worden de navolgende wijzigingen 
aangebracht: 

a . de aanhef van het tweede lid wordt 
gelezen als volgt: 

,,Hij die een bij of krachtens deze wet vast
gesteld voorschrift of opgelegde verplichting 
niet nakomt, wordt .... . .... "; 

b. de aanhef van het vierde lid wordt 
gelezen als volgt: 

"Hij die bij gelegenheid van of in verband 
met d e uitvoering van een bij of krachtens 
deze wet gegeven voorschrift aan met de uit
voering daarvan belaste ambtenaren dan wel 
aan met medewerking aan die uitvoering be
laste personen of lichamen onjuiste of on-
volledige mededeelingen doet, wordt .. . .. . . . . "; 

c. het zesde lid wordt gelezen als volgt: 
" 6. De in het eerste en het derde lid 

strafbaar gestelde feiten worden beschouwd 
als misdrijven; die, strafbaar gesteld in het 
tweede en het vierde lid, als overtredingen.". 

2. In artikel 12 van de Prijsopdrijvings
en hamsterwet 1939 worden de navolgende 
wijzigingen aangebracht: / 

a. de aanhef van het tweede lid wordt 
gelezen als volgt: 
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,,Hij die een voorschrift, gegeven krach- · 
tens de artikelen 3 of 4, niet nakomt of het 
verbod van artikel 9, lid 1, overtreedt, 
wordt. ... . . ... "; 

b . het derde lid wordt gelezen als volgt: 
"3. De in het eerste lid strafbaar gestelde 

feiten worden beschouwd als misdrijven; die, 
strafbaar gesteld in het tweede lid, als over
tredingen." . 

3. In artikel n van de Bodemproductie
wet 1939 worden de navolgende wijzigingen 
aangebracht: 

a. de aanhef van het tweede lid wordt 
gelezen als volgt: 

"Hij die een bij of krachtens deze 
wet vastgesteld voorschrift niet nakomt, 
wordt ..... . ... " ; 

b. het vijfde lid wordt gelezen als v olgt : 
5. De in het eerste lid strafbaar gestelde 

feiten worden beschouwd als misdrij ven; het 
in het twede lid strafbaar gestelde feit 
wordt beschouwd als overtreding.". 

4. Deze wet treedt in werking m et in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den n den Mei 

1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van H. en N ., H. Vos. 
De Min. v. L .. V. en V ., S . L . MANSHOLT . 

De Min. van Scheepvaart a.i., 
W. SCHERMERHORN. 

De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. 5 Juni x946). 

S. G ll8 

II Mei x946. WET tot regeling van de 
rechtskracht van enkele wettelijke 
maatregelen op het gebied van den 
middensta_nd. 

Bijl.: Hand. Il 45/46, x67; 
Hand. II 45/46, bladz. 64x ; 
Bijl. : Hand. 1 45/46, x67; 
Hand. I 45/46, bladz. 55. 

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

dat het noodzakelijk is een voorziening te 
treffen met betrekking tot de rechtskracht 
van enkele wettelijke maaregelen op het ge
bied van den middenstand, waaromtrent 
door het militair gezag een voorloopige re
geling werd getroffen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v . State enz. : 
Art. 1. , . lie t Besluit Alge mee n V esti

gingsverbod Kleinbedrijf 1941 (Nederland
sche Staatscourant 1941, no. 234), zooals dit 
is gewijzigd laatstelijk bij besluit van de 
Secretarissen-Genen, al van de Departemen
te n van Handd, N1jverheid en Scheepvaart 
en van Landbouw en Visscherij van 2 7 Maart 
1944, no. 53921 M.O., Directie van Handel 
en Nijverheid (Nederlandsche Staatscourant 
1944, no. 61) , de tot uitvoering van eerst
genoemd be~luit uitgevaardigde beschikkin
gen, alsmede het besluit van de Secretaris-
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sen-Generaal van voornoemde Departe~en_ 
ten van 1 December 1943, no. 58021 M.O., 
Afdeeling Middenstand (Nederlandsche 
Staatscourant 1943, no. 235), voor wat de 
artikelen II en IlI betreft, worden gehand
haafd. 

2 . Waar in de in het vorig lid bedoelde 
wettelijke maatregelen wordt gesproken van 
of bevoegdheden worden toegekend aan den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart on_ 
derscheidenlijk aan den Secretaris-Gen~raal 
van het Departement van Landbouw en Vis
scherij, wordt in den vervolge verwezen naar 
en worden die bevoegdheden voortaan uit
geoefend door Onzen Minister van Handel 
e,:i Nij verheid, onderscheidenlijk Onzen Mi
m ster van Landbouw, Visscherij en Voed
seh- oorzi en ing. 

2. D eze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging 
en werkt terug tot het tijdstip , waarop in
ge volge het bepaalde bij artikel 1 van het 
Koninklijk Besluit van 8 September 1945 
(Staatsblad no. F 168) het Besluit op den 
bijzonderen staat van beleg heeft opgehou
den te werken. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den nden Mei 

1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van H. en N., H. Vos. 
De Min. v . L., V . en V ., S. L. MANSHOLT. 

De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. 5 Juni x946.) 

S. G ll9 

II Mei x946. WET tot tij delijke continuee
ring en verlaging van opcenten op den 
tabaksaccijns. 

Bijl. Hand. Il 45/46, x85; 
Hand. Il 45/46, bladz. 7oz ; 
Bijl. Hand. I 45/46, x85; 
Hand. I 45/46, bladz. 55. 

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

dat het wenschelijk is de thans geheven wor
dende opcenten op den accijns van sigaret
ten tijdelijk te continueeren en die op den 
accijns van sigaren en rook- en pruimtabak 
en snuif tijdelijk te verlagen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State enz.: 
Art. 1. Met wijziging in zooverre van ar

tikel 5 der Tabakswet (Staatsblad 1921, no. 
7x:.1) , zooals dat artike l moe t worden ge lezen 
ingevolge Ons besluit van 29 M aart 1945 
(Staatsblad no. F 36), en van de artikelen 1 

en 2 van Ons besluit van 10 October 1945 
(Staatsblad no. F 223), worden in het tijd
vak van 1 Mei 1946 tot en met 30 April 1947 
op den accijns van sigaretten en in het tijd
vak van 1 Juni 1946 tot en met 30 April 1947 
op den accijns van sigaren en van rooktabak, 
pruimtabak en snuif 40 opcenten geheven. 

2. Onze Minister van Financiën geeft de 
voorschriften, .welke voor den overgang op :it 
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Juni 1946 van 100 opcenten op 40 en voor 
dien op 1 Mei 1947 van 40 opcenten op 100 
noodig zijn 

3. Degene, die de krachtens deze wet ge
geven voorschriften overtreedt, wordt ge
straft met geldboete van ten hoogste vijf dui
zend gulden. 

4. De artikelen 48, 61 en 77 tot en met 
Bo der Tabakswet (Staatsblad 1921, no. 712) 
gelden ook voor deze wet en de daarop ge
gronde voorschriften .. 

5. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den uden Mei 

1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg. I7 Mei r946. 

S. G 120 

I z Mei r946. WET tot wijziging en aanvul
ling van het Koninklijk Besluit van 30 
November 1944 (Staatsblad E 150) hou
dende regeling van een retributie over 
de vorderingen en aanspraken, welke 
krachtens het besluit van 24 Mei 1940 
(Staatsblad A 1) op den Staat der Ne
derlanden in eigendom zijn overgegaan. 

Bijl. Hand. Il 45/46, r78; 
Hand. Il 45/46, bladz. 696; 
Bijl. Hand. I 45/46, r78; 
Hand. I 45/46, bladz. 55. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, -

dat het noodzakelijk is gebleken de regeling, 
vervat in Ons Besluit van 30 November 1944 
(Staatsblad no. F 150), betreffende een re
tributie over de vorderingen en aanspraken, 
welke krachtens Ons Besluit van 24 Mei 
1940 (Staatsblad no. A 1) op den Staat der 
Nederlanden in eigendom :rijn overgegaan, te 
wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad v. State enz. : 
Art. 1. Artikel 4, lid 1) , van Ons Besluit 

van 30 November 1944 (Staatsblad no. E 
150) wordt gewijzigd als volgt: _ 

r. De waarde der afzonderlijke bestand
deelen, welke tezamen het in het vorige ar
tikel bedoelde totale individueele bezit vor
men, wordt naar d e door Onzen Minister 
van Financiën vast te stellen tijdstippen be
rekend, naar_de maatstaven bedoeld in artikel 
7 van de "Wet op de Vermogensbelasting 
1892". 

2. 1. Artikel 6 van Ons Besluit van 30 
November 1944 (Staatsblad no. E 150) wordt 
aangevuld met het volgende lid: 

2) Ingeval de Staat der Nederlanden met 
een vordering of aanspraak of met bepaalde 
categorieën van vorderingen of aanspraken 
geen of, nagenoeg geen bemoeienis heeft ge
had, kan door of namens Onzen Minister van 
Financiën worden bepaald, dat geen retribu
tie wordt geheven. 

2 . Bij den aanhef van het oorspronkelijke 
eenige lid wordt het cijfer 1) geplaatst. 
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3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien harer afkon-
diging. 1 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den nden Mei 

1946. 
WILHELMINA . . 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 22 Mei r946). 

S. G 121 

II Mei z946. WET tot wijziging en aan
vulling van de P ensioenwetten voor de 
zee- en landmacht (Staatsblad 1922, 
nos. 65 en 66), van de Militaire Wedu
wenwet 1922, van de Pensioenwet voor 
het personeel der Koninklijke marine
reserve (Staatsblad 1923, no. 355), van 
de P ensioenwet voor het reserve-perso
neel der landmacht (Staatsblad 1923, 
no. 356), alsmede van de wetten van 
31 December 1935 (Staatsblad nos. 825 
en 826). 

Bijl. : Hand. Il 39/40, 236; 
Hand. Il 39/40, bladz. z534; 
Bijl. : Hand! I 39/40, 236; 
Hand. I 45/46, bladz. 55. 
Wij WILHELMINA, enz .... doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de wenschelijkheid is gebleken eenige 
wijzigingen en aanvullingen aan te brengen 

in de Pensioenwetten voor de zee- en 
landmacht (Staatsblad 1922, nos. 65 en 66), 

in de Militaire Weduwenwet 1922, 
in de Pensioenwet voor het personeel der 

Koninklijke marinereserve (Staatsblad 1923, 
no. 355), 

in de Pensioenwet voor het reserve-per
soneel der landmacht (Staatsblad 1923, no. 
356), alsmede 

in artikel 6 der wet van 31 December 
1935 (Staatisblad no. 825) en in artikel 7 der 
wet van 31 December 1935 (Staatsblad no. 
826); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State enz.: 
Art. I. De P ensioenwet voor de zeemacht 

(Staatsblad 1922, no. 65), zooals die sedert 
is gewijzigd en aangevuld bij de wetten van 
19 Mei 1922 (Staatsblad no. 337), 2 Juli 
1923 (Staatsblad no. 329), 27 Juni 1925 
(Staatsblad no. 273), 3x Mei x929 (Staats
blad no. 280), u December 1929 (Staats
blad no. 530), 29 December 1932 (Staats
blad no. 681), 6 April 1933 (Staatsblad no. 
147), 2 Juli 1934 (Staatsblad no. 353) en 
31 D ecember 1935 (Staatsblad no. 825) ; en 

de Pensioenwet voor de landmacht 
(Staatsblad 1922, no. 66), zooals die sedert 
is gewijzigd en aangevuld bij de wetten van 
19 Mei 1922 (Staatsblad no. 337), 2 Juli 
1923 (Staatsblad no. 328), 27 Juni 1925 
(Staatsblad no. 277), 31 Mei 1929 (Staats
blad no. 280), 12 December 1929 (Staats
blad no. 530), 29 December 1932 (Staats
blad no. 681), 6 April 1933 (Staatsblad no. 
147), 2 Juli 1934 (Staatsblad no. 353) en 
31 December 1935 (Staatsblad no. 8:16), 
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worden gewijzigd en aangevuld als hierna 
is aangegeven. 

Waar in deze wet gesproken wordt van 
de P çnsioenwetten, worden daarmede be
doeld de Pensioenwetten yoor de zee- en 
landmacht (Staatsblad 1922, nos. 65 en 66). 

§ 1. Artikel 12, derde lid der Pensioen
wet voor de zeemacht (Staatsblad 1922, no. 
65) wordt gewijzigd als volgt: 

a. aan het slot van het bepaalde onder 
1 ° . vervalt het woord "en"; 

b. de punt aan het slot van het .bepaalde 
onder 2 °. wordt vervangen door een punt
komma; 

c. na punt 2 ° . wordt een nieuw punt 3 ° . 
opgenomen, luidende: 

"3 °. de tijd tusschen de keerkringen 
doorgebracht door de schepelingen, die zich 
hebben verbonden om, behoudens voor op
leidingsdoeleinden, u itsluitend dienst te 
doen b ij de zeemacht in Nederlandsch-In
dië .". 

§ 2. In artikel 23b der Pensioenwet voor 
de zeemacht (Staatsblad 1922, no. 65): 

a. wordt in het eerste lid oor de woor
den : ,.het bepaalde bij artikel .2, onder. 1 °, 
3 ° , 4 ° .a of 5°" gelezen: ,.het bepaalde bij 
artikel 2 , onder 1 ° , 3° , 4 ° .a, 4 ° .b of 5 ° ."; 

~ b. worden in het derde lid tusschen de 
woorden: ,,genieten" e{\ ,,uit" ingevoegd de 
woorden : ,,uit eene militaire betrekking, dan 
wel". 1 

§ 3 . In artikel 23b der Pensioenwet voor 
de landmacht (Staa tsblad 1922, no. 66) : 

a. wordt in het eerste lid voor de woor
den : ,,het bepaalde bij 'artikel 2, onder 1 °. , 
3 ° ., 4 ° ., a, of 6 ° ." gelezen: ,.het bepaalde 
bij artikel 2, onder 1° ., 3 ° . , 4°., a, 4 °., bof 

. 60."; 
b. worden in het derde en in het vierde 

lid tusschen de woorden: ,.genieten" en "uit" 
ingevoegd de woorden : ,.uit eene militaire 
betrekking, dan wel". 

§ 4. Aan artikel 41 der Pensioenwetten 
wordt een nieuw vierde lid toegevoegd, lui-
dende: ' 

"4. De voor de regeling van het pensioen 
benoodigde stukken ·zijn vrij van leges.". 

§ 5. In den eersten volzin van het twee
de lid van artikel 43a der Pensioenwetten 
worden nà het woord : ,.bepalingen" inge
lascht de woorden : ,, , doch met inachtne
ming van tijdelijke algemeene kortingen". 

§ 6. Aan het eerste lid van artikel 45 der 
Pensioenwetten wordt een nieuwe volzin 
toegevoegd, luidende: ,,De voor de regeling 
van het pensioen benoodigde stukken zijn 
vrij van leges.". 

Art. II . In de Militaire Weduwenwet 
1922 , zooals deze is komen te luiden inge
volge de wetten van 2 Juli 1923 (Staatsblad 
no. 327) , 27 Juni 1925 (Staatsblad no. 279) , 
12 December 1929 (Staatsblad no. 530) , 2 
Juli 1934 (Staatsblad no. 353) en 31 De
cember 1935 (Staatsblad no. 83d, wordt in 
het eerste lid van artikel 29 voor de woor
den: ,.benoodigde stukken, aan den Pen
sioenraad gericht." gelezen: ,.benoodigde 
stukken - weike vrij zijn van leges - aan 
dén Pensioenraad gericht.". 
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Art. III. De Pensioenwet voor het per
soneel der Koninklijke marinereserve (Stbl. 
1923, no. 355 ) , zooals die is gewijzigd en 
aangevuld bij de wetten van 27 Juni 1925 
(Staatsblad no. 274), 31 Mei 1929 (Staats
blad no. 280) en 31 December 1935 (Staats
blad no. 827); en 

de Pensioenwet voor het reserve-perso
neel der landmacht (Staatsblad 1923, no. 
356), zooals die is gewijzigd en aangevuld 
bij de wetten van 12 April 1924 (Staatsblad 
no. 189) , 27 Juni 1925 (Staatsblad no. 276) , 
31 Mei 1929 (Staatsblad no. 280) en 31 
December 1935 (Staatsblad no. 828), 

worden gewijzigd en aangevuld als volgt: _ 
§ 1. In artikel 21a worden in het eerste 

en in het tweede l id tusschen de woorden: 
,.genieten" en "uit" ingevoegd de woorden: 
,,'tlit eene militaire betrekking, dan wel". 

§ 2. · Aan artikel 22 wordt een nieuw ze
vende lid toegevoegd, luidende: 

"7. De voor de regeling van het pensioen 
benoodigde stukken zijn vrij van leges." . 

§ 3. Aan artikel 30 wordt een nieuw vier
de lid toegevoegd, luidende : 

,,4. De voor de regeling van het pen
sioen benoodigde stukken zijn vrij van 
leges.". " 

§ 4. In den eersten volzin van het twee
de lid van artikel 33 worden na het woord: 
,,bepalingen" ingelascht de woorden : ,. , 
doch met inachtneming van tijdelijke alge
meene kortingen". 

Art. IV. Artikel 6 der wet van 31 De
cember 1935 (Staatsblad no. 825) wordt ge
wijzigd en aangevuld als volgt: 

§ 1. In het tweede lid onder a: 
a. worden tusschen de woorden : ,,2, on

der 1 ° ," en "of" ingevoegd p e woorden: 
,,40 . b"· 

b. w'ordt tusschen de woorden: ,.het be
paalde in artikel 2, onder" en " 3 ° " inge
voegd: ,,2 ° of"; 

c. worden tusschen de woorden: ,.mili
taire betrekking," en "dan wel" ingevoegd 
de woorden: ,,- anders dan eene betrek
king bij het militair verlofspersol16el -,". 

§ 2 . In het tweede lid onder b , wordt 
voor de woorden : ,,het gestelde in artikel 2 , 

onder 2 °, 3 ° of 4 ° . a ," gelezen : ,.het ge
stelde in artikel 2, onder 2 °, 3 °, 4 °. a of 

. 4 ° .b." . 
§ 3. Het derde lid wordt gelezen: 
"3. Het bepaalde bij artikel 3 der wet 

van 27 Juni 1925 (Staatsblad no. 273 ) -
zooals dat artikel ingevolge deze wet is ko
men ,te luiden - zal geen toepassing vinden· 
ten aanzien van den gewezen militair : 

a. die is gepensionneerd met in gang van 
een datum vóór l Juli 1923 krl\',Chtens het 
bepaalde bij artikel 2, eerste lid, onder 4 ° , 
c of d der Pensioenwet voor de zeemacht 
(Staatsblad 1922, no. 65 ) - zooals die be
palingen op 30 Juni 1925 luidden - voor 
zooveel betreft inkomsten uit of in v erband 
met arbeid of bedrijf, ter hand genomen 
vóór I April 1936; 

b. die is gepensionneerd ingevolge het 
bepaalde bij artikel 2, eerste lid, onder 4 ° ., 
b, c of d der evengenoemde wet - zooals 
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die bepalingen op 30 Juni 1925 luidden -
indien hij op 1 April 1936 den leeftijd van . 
55 jaar zal hebben bereikt.". 

Art. V. Artikel 7 der wet van 31 Decem
ber 1935 (Staatsblad no. 826) wordt gewij
zigd en aangevuld als volgt: 

,§ 1. In het tweede lid onder a: 
a. worden tusschen de woorden: ,.2, on

der 1 ° .," en "of" ingevoegd de woorden: 
40 b"· " b: ~ordt tusschen de v.t,0orden: ,,het be

paalde in artikel 2, onder" en "3 ° ." inge
voegd: ,,2°. of"; 

c. worden tusschen de woorden: ,,mili
taire betrekking," en "dan wel" ingevoegd 
de woorden: ,,- anders dan eene betrekking 
bij het militaire verlofspersoneel -,". 

§ 2. In het tweede lid onder c. wordt 
voor de woorden: ,,het gestelde in artikel .oz, 
onder 2°., 3°., 4°., a of 5°.," gelezen: ,,het 
gestelde in artikel 2, onder 2°., 3°., 4°., a, 
1o·, bof 50.,". 
!î 3. Het derde lid wordt gelezen: 

"3. Het bepaalde bij artikel 6 der wet 
van 27 Juni 1925 (Staatsblad no. 277) -
zooals dat artikel ingevolge deze wet is ko
men te luiden - zal geen toepassing vinden 
ten aanzien van den gewezen militair: 

a. die is gepensionneerd met ingang van 
een datum vóór 1 Juli 1923 krachtens het 
bepaalde bij artikel 2, eerste lid, onder 4°., 
c of d der Pensioenwet voor de landmacht 
(Staatsblad 1922, no. 66) - zooals die be
palingen op 30 Juni 1925 luidden - voor 
zooveel betreft inkomsten uit of in verband 
met arbeid of bedrijf, ter hand genomen 
vóór 1 April 1936; 

b. die is gepensionneerd ingevolge het 
bepaalde bij

1
artikel 2, eerste lid, onder 4°., 

b, c, d of e der evengenoemde wet - zooals 
die bepalingen op 30 Juni 1925 luidden -
indien hij op 1 April 1936 den leeftijd van 
55 jaar zal hebben bereikt.". 

Art. VI. Het bepaalde bij het derde lid 
van artikel 23b der Pensioenwet voor de 
landmacht (Staatsblad 1922, no. 66) - zoo
als dat li@ ingevolge deze wet is komen te 
luiden - zal voor hen die vóór 1 Juli 1923 
werden gepensionneerd geen toepassing vin
den, indien over eenig kalenderjaar de mili
taire inkomsten gelijk zijn aan of minder 
bedragen dan de inkomsten, verkregen uit 
of in verband met een ambt of eene betrek
king, in dienst van een der lichamen, ge•
noemd in artikel 3 en artikel 4 der Pensioen_ 
wet 1922 (Staatsblad no. 240), welk ambt 
of welke betrekking is aanvaard vóór 1 
April 1936. 

Indien over eenig kalenderjaar het inko
men uit eene militaire betrekking hooger is 
dan dat, verkregen uit een vóór 1 April 1936 
aanvaard ambt of betrekking, in dienst van 
een der lichamen, genoemd in artikel 3 en 
artikel 4 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
no. 240), zal eene vermindering op het pen
sioen worden toegepast gelijk aan het ver
schil tusschen beide laatstbedoelde inkom
sten, met dien verstande, dat door deze ver
mindering het gezamenlijk bedrag van pen
sioen en inkomsten over eenig kalenderjaar 
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niet mag dalen onder den grondslag, die 
voor de vaststelling van het pensioen heeft 
gegolden. 

- Art. VII. Deze wet treedt in werking 
met ingang van den dag nà dien harer af
kondiging, behoudens: 

de bepaling in § 1 van artikel I, welke 
bepaling geacht wordt in werking te zijn 
getreden met ingang van 1 Juli 1937; 

de bepalingen in § 5 van artikel I en 
§ 4 van artikel 111, welke bepalingen geacht 
worden in werking te zijn getreden met in
gang van 1 Januari 1934; en 

de bepalingen in § 1, sub b en § 3 van de 
artikelen IV en V, welke bepalingen geacht 
worden te zijn in werking getreden met in
gang van 1 April 1936. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den uden Mei 

1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 

De Min. van Marine, DE BooY. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 7 Juni 1946.) 

S. G 122 

II Mei 1946. WET, betreffende inwerking
treding der artikelen 2, 3, 4 en 6 van • 
de Wet Geneeskundige Voorziening 
1939. 

Bijl.: Hand. II 45/46, 168; 
Hand. II 45/46, bladz. 660; 
Bijl.: Hand. I 45/46, 168; 
Hand. I 45/46, bladz. 55. 

Wij WILHELMINA, enz .... doenteweten: 
_ Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat' het noodzakelijk is het besluit, houden
de bepaling van het tijdstip van inwerking
treding der artikelen 2, 3, 4, en 6 van de 
Wet geneeskundige voorziening 1939, door 
een wet te doen bekrachtigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State enz.: 
Eenig artikel. 

Het besluit, bepalende de inwerkingtre
ding van de artikelen 2, 3, 4 en 6 van de 
Wet geneeskundige voorziening 1939 voor 
den tijd van ten hoogste twee jaren, wordt 
bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den 11den Mei 

1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 28 Mei 1946.) 

S. G 123 

II Mei 1946. WET tot aanvulling van het 
Vorderingsbesluit Woonruimte. 

Bijl. Hand. II 45/46, 150; 
Hand. Il 45/46, bladz. 641-650; 
Bijl. Hand. I 45/46, 150; 
Hand. I 45/46, blac/z. 55-58. 
Wij WILHELMINA, enz .... doenteweten: 
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Alzoo Wij in overweging genomen heb
ben, dat het noodzakelijk is eenige wijzigin-

' gen en aanvullingen aan te brengen in het 
Vorderingsbesluit \Voonruimte (Staatsblad 
1944, No. E 103), zooals dat besluit luidt 
ingevolge Ons besluit van 26 September 
1945 (Staatsbiad No. F 210); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz.: 
Art. I. Het Vorderingsbes-luit Woon

ruimte wordt gewijzigd als volgt: 
1. Artikel 1, eerste lid, wordt gelezen: 
.,1. Totdat door Ons anders zal zijn be

paald, is de burgemeester bevoegd, met in
achtneming van ter zake door Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken gegeven 
voorschriften of richtlijnen, ten behoeve van 
burgerpersonen, die naar zijn oordeel drin
gend woonruimte of verandering van woon
ruimte behoeven, 

a. het gebruik te vorderen van daarvoor 
naar zijn oordeel in aanmerking komende 

1. al of niet bewoonde woningen of ge
deelten daarvan, om te dienen als woon
ruimte, al dan niet met de zich daarin be
vindende voor het gebruik der gevorderde 
woonruimte naar zijn oordeel noodzakelijke 
meubileering en stoffeering (woonruimte
vordering) ; 

2. gebouwen of gedeelten van gebouwen, 
die niet als woning worden gebezigd, om als 
woonruimte te dienen (gebouwenvorde
ring)." 

b. inkwartiering in woningen te vorderen 
(inkwartieringsvordering)". 

II. In artikel 3, derde lid sub a, wordt 
de eerste zinsnede gelezen: 

.,bij woonruimtevordering en gebouwen
vordering: 

een duidelijke omschrijving van de gevor
derde woonruimte of het gevorderde gebouw 
of gedeelte van een gebouw, en van de ge
vorderde meubileering en stoffeering;" 

111. Artikel 5 wordt artikel 5, eerste lid, 
hetwelk wordt gelezen: 

"1. Indien bij woonruimtevordering of 
gebouwenvordering het gevorderde niet 
binnen den gestelden termijn ter - beschik-' 
king wordt gesteld, kan door of namens den 
bu~gemeester de terbeschikkingstelling wor
den gelast en het gevorderde op kosten van 
den nalatige en zoonoodig met behulp van 
den sterken arm in gebruik worden geno
men. Ingebruikneming sluit in verwijdering 
van de bewoners en de zich daarin bevin
dende roerende goederen, voor zoover zulks 
naar het oordeel van den burgemeester ter 
verkrijging van de beschikking over de ge
vorderde woon,uimte noodzakelijk is. Het 
bepaalde in artikel I52, tweede lid, en in 
artikel I55 der gemeentewet vindt overeen
komstige toepassing." 

Toegevoegd wordt het volgende lid: 
,,2. In het geval in het eerste lid be

doeld, is het bepaalde in artikel , 7 van 
overeenkomstige toepassing met betrekking 
tot degenen, die door den burgemeester zijn 
belast met de tenuitvoerlegging van de vor-
dering." · 

IV: Aan het slot van artikel 7 wordt de 
volgende zin toegevoegd: 
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"Artikel I55 der gemeentewet is 'op dit 
verhaal van overeenkomstige toepassing." 

V. Aan artikel 8, eerste lid, sub b, wordt, 
na vervanging der komma-punt aan het slot 
door een komma, toegevoegd: 

"en van de gevorderde meubileering en 
stoffeering;". 

VI. De woorden "daarbij behoorende" 
in den eersten zin van artikel 9, eerste lid, 
worden vervangen door: ,,in de vordering 
begrepen". 

VII. Na artikel ro wordt ingevoegd: 
Art. robis. 1. De burgemeester is be

voegd, alle zoodanige voorzieningen aan het 
gevorderde, met uitzondering van de meu
bileering en stoffeering, uit te voeren als hij 
noodzakelijk acht voor het gebruik, waartoe 
de vordering geschiedde. Ter zake wordt 
zoo mogelijk met den eigenaar overleg ge
pleegd. 

Indien de beoogdè voorziening strekt tot 
splitsing van een woning, blijft het bepaalde 
in artikel 2, tweede lid, buiten toepassing, 
en wordt voor de toepassing van artikel 6, 
eerste lid, de vordering geacht te zijn ge
richt tot den eigenaar. 

2. De kosten van deze voorzieningen, 
voor zoover niet volgens artikel 16I9 van 
het Burgerlijk Wetboek ten laste van den 
huurder komende, worden door den burge
meester op den eigenaar van het gevorderde 
onroerend goed of gedeelte daarvan ver
haald tot het bedrag, waarmede deze door 
de voorzieningen is gebaat. 

3. Het verhaal vindt niet plaats voor 
verloop van dertig dagen nadat den eige
naar het te verhalen bedrag door, den burge_ 
meester bij aangeteekend schrijven is mede
gedeeld. 

De datum van verzending van dit schrij
ven geldt als datum van mededeeling. 

4. Het bepaalde in artikel 6, tweede lid, 
is van overeenkomstige toepassing voor het 
geval, dat de eigenaar zich niet kan ver
eenigen met het bedrag, dat ingevolge het 
tweede lid op hem zal worden verhaald, met 
dien verstande, dat het verzoekschrift bui
ten behandeling wordt gelaten, indien het is 
ontvangen na verloop van den in het voor
gaande lid genoemden termijn. 

5. De commissie van beroep verwittigt 
den burgemeester onverwijld telegrafisch 
van de ontvangst van een tijdig ontvangen 
beroepschrift. Alsdan heeft · het verhaal niet 
plaats, zoolang de commissie van beroep 
het te verhalen bedrag niet heeft vastge-
steld. · 

6. Op het verhaal is artikel ,55 der ge
meentewet van overeenkomstige toepassing. 

VIII. Artikel II, wordt artikel II, eerste 
lid. 

Toegevoegd wordt: 
,,2 .Bij beëindiging de vordering overeen

komstig het voorgaande lid zal door of na
mens den burgemeester op daartoe strek
kend verzoek van dengene, die aan die vor
dering heeft voldaan, de ter beschikking
stelling van het gevorderde aan dezen, on
derscheidenlijk het ontruimen van de wo
ning, waarin de inkwartiering was gevor-
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derd, door de ingekwartierde personen, wor
den gelast, en kan deze last op kosten van 
den nalatige en zoo noodig met behulp van 
den sterken arm worden uitgevoerd. Deze 
uitvoering sluit inl verwijdering van de be
woners, onderscheidenlijk ingekwartierden 
met al de hunnen en het hunne. Ten aan
zien van den hierbedoelden last vindt het 
bepaalde in artikel 152, tweede lid, en in 
artikel 155 der gemeentewet overeenkom
stige toepassing. 

3. Het bepaalde in artikel 17 is van 
overeenkomstige toepassing met betrekking 
tot degenen, die door den burgemeester zijn 
belast met de uitvoering van den in het 
tweede lid omschreven last." 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den nden Mei 

1946. 
WILHELMINA. 

De Min.-President, 
Min. v. Alg. Oorlogv. v. h. Koninkrijk, 

W. SCHERMERHORN. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

De Min. van Br.titenl. Z., J. H. VAN ROYEN. 

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 BooY. 

De Min. v . Op. W. en W ., J. A. RINGERS. 

De Min. van V. en E., ST. VAN SCHAIK. 

De Min. van H. en N., H. Vos. 
De Min. v. L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 

De Min . van Scheepvaart a.i., DE BooY. 

De Min. v. Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 

(Ui'tgeg. I8 Mei I946.) 

S. G 124 

IS Mei z946. WET tot in overweging ne
men van een voorstel tot verandering 
in de Grondwet, strekkende tot wijzi
ging van de bepalingen betreffende ver_ 
anderingen. 

Bijl.: Hand. Il 45/46, I89; 
Hand. Il 45/46, bladz. 678-695, 7I3; 
Bijl.: Hand. I 45i46, I89; 
Hand. I 45/46, bladz. 59--88. 
Wij WILHELMINA, enz .... doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de noodzakelijkheid gebleken is om in 
de Grondwet verandering te brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz.: 
§ 1. Er bestaat grond om in overweging 

te nemen het volgend voorstel tot verande
ring in de Grondwet, strekkende tot wijzi
ging van de bepalingen betreffende veran
deringen. 

§ 2. Artikel 203 wordt gelezen: 
Na de afkondiging dezer wet wordt bin-
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nen twee maanden een verkiezing gehouden 
voor een Kamer voor Grondwetsherziening. 
Deze Kamer overweegt dat voorstel en kan , 
niet dan met de stemmen van drie vijfden 
van het aantal leden de aan haar overeen
komstig voornoemde wet voorgestelde ver
andering aannemen. 

§ 3. Na artikel 203 worden drie artikelen 
ingevoegd, luidende: 

Art. 203a. Ten aanzien van de Kamer 
voor Grondwetsherziening zijn de artikelen 
83, 84, 87, 89, 90, 94, derde lid, 95, 97, eer
ste lid, 99 eerste, derde en vierde lid, 100, 

101, 104, 109 eerste lid - behoudens het 
bepaalde in artikel' 203 - en tweede, derde 
en vierde lid, n3 en n4 van overeenkom
stige toepassing. 

De Kamer voor Grondwetsherziening mag 
niet beraadslagen of besluiten, zoo niet ten
minste drie vijfden van het aantal leden 
tegenwoordig is. 

De leden der Kamer voor Grondwetsher
ziening treden af op den dag, volgende op 
dien, waarop tot aanneming of niet-aanne
men van het voorstel is besloten. 

Als griffier der Kamer voor Grondwets
herziening treedt op de griffier der Eerste 
Kamer der Staten-Generaal. 

Art. 203b. Wanneer de Kamer voor 
Grondwetsherziening tot aanneming van het 
voorstel besluit, geeft zij daarvan kennis aan 
den Koning en aan de Eerste en Tweede 
Kamer der Staten-Generaal met de volgen
de formulieren: 

,,Aan den Koning. 
"De Kamer voor Grondwetsherziening 

"betuigt den Koning haar dank voor Zijn 
"ijver in het bevorderen van de belangen 
"van den Staat en vereenigt zich met het 
,,voorstel:" 

,,Aan de Eerste en Tweede Kamer. 
"De Kamer voor Grondwetsherziening 

,,geeft aan de Eerste en Tweede Kamer ken_ 
"nis, dat zij zich heeft vereenigd met het 
,,voorstel tot verandering in de Grondwet, 
"betreffende ....... ...... ................. ...... , op 
"den . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . .. aan haar 
.,door den Koning toegezonden." 

Wanneer de Kamer voor Grondwetsher
ziening tot het niet-aannemen van het voor
stel besluit, geeft zij daarvan kennis aan 
den Koning en aan de Eerste en Tweede 
Kamer met de volgende formulieren: 

.,Aan den Koning. 
"De Kamer voor Grondwetsherziening 

"betuigt den Koning haar dank voor Zijn 
"ijver in het bevorderen van de belangen 
"van den Staat, en verzoekt Hem eerbiedig 
,,het voorstel in nadere overweging te ne
,,men." 

,,Aan de Eerste en Tweede Kamer. 
" De Kamer voor Grondwetsherziening 

,,geeft aan de Eerste en Tweede Kamer ken
"nis, dat zij den Koning eerbiedig heeft 
"verzocht het voorstel tot verandering in de 
,,Grondwet, betreffende ............ .. .......... , 
"op den .. .. ....... . .... : .. .. .. . aan haar door 
,,den Koning toegezonden, in nadere over
,,weging te nemen." 

Art. 203c. De Koning doet de Staten-
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Generaal zoo spoedig mogelijk kennis dra
gen, of Hij het voorstel, door de Kamer 
voor' Grondwetsherziening aangenomen, al 
dan niet goedkeurt. Die kennisgeving ge
schiedt met een der volgende formulieren : 

,,De Koning bewilligt in het voorstel:" 
of: 
,,De Koning houdt het voorstel in overwe

ging." 
§ 4. In artikel 204 vervallen de woorden 

,, , door den Koning en de Staten-Generaal 
vastgesteld,". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 15den 

Mei 1946. 
WILHELMINA. 

De Min.-President W. SCHERMERHORN. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. IS Mei I946.) 

S. G 125 

IS Mei I946. WET, houdende voorzienin
gen met het oog op de mogelijkheid van 
een ontbinding van de Voorloopige Sta
ten-Generaal en de alsdan te houden 
verkiezingen. 

Bijl.: Hand. IJ 45'46, I90; 
Hand. IJ 45/46, bladz. 678-695, 7I3; 
Bijl. : Hand. I 45/46, I90; 
Hand. I 45/46, bladz. 5g-88. 

Wij WILHELMINA, enz .... doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen heb

ben, dat het met het oog op de mogelijkheid 
van, een ontbinding van de Voorloopige Sta
ten-Generaal ingevolge artikel 203 der 
Grondwet en de alsdan te houden verkie
zingen noodzakelijk is een nadere voorzie
ning te treffen met betrekking tot eenige 
onderdeelen van de wet van 1 Maart 1946, 
tot aanvulling en wijziging van de kieswet, 
de provinciale wet en de gemeentewet, als
mede bijzondere voorzieningen met het oog 
op de in 1946 te houden verkiezingen 
(Staatsblad No. G 41); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz.: 
Art. I. 1. Artikel 70, eerste lid, van de 

wet van 1 Maart 1946, tot aanvulling en 
wijziging van de kieswet, de provinciale wet 
en de gemeentewet, alsmede bijzondere 
voorzieningen met het oog op de in 1946 te 
houden verkiezingen (Staa.tsbla.d No. G 41) 
vindt mede toepassing in geval van ont
binding van de Tweede Kamer der Voor
loopige Staten-Generaal ingevolge artikel 
203 der Grondwet. 

2. Artikel 70, derde lid, van de in het 
vorige lid genoemde wet wordt gelezen als 
volgt: 

"3. De dag ter candidaatstelling voor de 
verkiezing van de leden der Eerste Kamer 
wordt door Ons bepaald. Deze dag mag niet 
later gesteld worden dan den tweeden Dins
dag van Juli 1946. In geval van ontbinding 
van de Eerste Kamer der Voorloopige Sta
ten-Generaal ingevolge artikel 203 der 
Grondwet kan zoo noodig afgeweken worden 
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van het bepaalde in artikel u4, eerste lid, 
der kieswet." 

Art. II. Wij kunnen, indien wij zulks 
noodig oordeelen, in afwijking in zooverre 
van het bepaalde in artikel 1, eerste lid van 
de wet Voorloopige Staten-Generaal, de in 
geval van ontbinding van de Tweede Kamer 
der Voorloopige Staten-Generaal ingevolge 
artikel 203 der Grondwet verkozen Tweede 
Kamer en de ingevolge genoemde wet sa
mengestelde Eerste Kamer in buitengewone· 
zitting bijeenroepen. 

Art. III. In de artikelen 41 , 45, 53 en 62 
van de wet van 1 Maart 1946, tot aanvul
ling en wijziging van de kieswet, de provin
ciale wet en de gemeentewet, alsmede bij
zondere voorzieningen met het oog op de 
in 1946 te houden verkiezingen (Staatsblad 
No. G 41) wordt voor "die zijn toegelaten 
als lid" gelezen: ,,tot wier toelating als lid 
is besloten". 

Art. IV. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag harer plaatsing in het 
Staatsblad. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 15den 

Mei 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. IS Mei I946.) 

S. G 126 

IS Mei I946. WET tot in overweging ne
men van een voorstel tot verandering 
van artikel 192 van de Grondwet. 

Bijl.: Hand. IJ 45/46, 207; 
Hand. IJ 45/46, bladz. 7I3-7I6; 
Bijl. : Hand. 1 45/46, 207; 
Hand. I 45/46, bladz. 5g-88. 

Wij WILHELMINA, enz ... . doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben 

dat de wenschelijkheid is gebleken om arti
kel 192 van de Grondwet te veranderen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz. : 
§ 1. Er bestaat grond om in overweging 

te nemen het volgend voorstel tot verande
ring van artikel 192 van de Grondwet. 

§ 2. Artikel 192 wordt gelezen: 
De dienstplichtigen, niet vallende onder 

artikel 191, mogen zonder hunne toestem
ming niet dan krachtens eene wet naar Ne
derlandsch-Indië, Suriname en Curaçao 
worden gezonden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 15den 

Mei 1946. 
WILHELMINA. 

De Min.-President W. SCHERMERHORN. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. zs Méi I946.) 



1946 

S. G 127 

:15 Mei :1946. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 
der hooger-onderwijswet van de afdee
ling gymnasium van het Nieuwe Ly
ceum te Hilverusm der Vereeniging 
"Het Nieuwe Lyceum", gevestigd te 
Hilversum. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
25 Januari 1946, No. 442 111, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
derwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet· 

Gezien Ons besluit van 9 Nove~ber 1938, 
Staatsblad 1371; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 April 1946, No. 25) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Mei 1946, No. 
10340 I, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van I September 1q44 de af

deeling gymnasium van het Nieuwe Lyceum 
te Hilversum der Vereeniging "Het Nieuwe 
Lyceum", gevestigd aldaar, opnieuw voor 
een tijdvak van zes jaren aan te wijzen als 
bevoegd om, met inachtneming der desbe
treffende wettelijke voorschriften, aan haar 
leerlingen, die het onderwijs tot aan het ein
de hebben bijgewoond, een getuigschrift 
van bekwaamheid tot universitaire studies 
af te geven, dat met het getuigschrift, in ar
tikel 11 der hooger-onderwijswet vermeld, 
wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen 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 15den Mei 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. 0., K . en W., VAN DER LEEUW. 

(Uitgeg. 2z Juni z946). · 

S. G 128 

z6 Mei z946. BESLUIT, betreffende slui
ting van de tegenwoordige zitting der 
voorloopige Staten-Generaal, ontbin
ding van de beide Kamers, en opening 
van de buitengewone zitting van de 
Eerste Kamer der voorloopige Staten
Generaal en de nieuwe Tweede Kamer 
op 4 Juni 1946. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken, namens den 
Raad van Ministers, van 15 Mei 1946, No. 
U. 10227, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
Bureau Wetgeving; 

Gelet op de artikelen 75, 103, 107 en 203 
der Grondwet, artikel 66 der provinciale 
wet, artikelen 114 en 114j der kieswet, arti-
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kel 70 der wet van 1 Maart 1946 (Staats
bald No. G 41) en artikelen I en II der wet 
van 15 Mei 1946 (Staatsblad No. G u5); 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. 1. De Tweede Kamer der voor

loopige Staten-Generaal wordt ontbonden 
met ingang van Maandag den 3den Juni 
1946. 

2. De Eerste Kamer der voorloopige 
Staten-Generaal wordt ontbonden met in
gang van Maandag den 22sten Juli 1946. 

2. Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken wordt gemachtigd om van Onzent
wege de tegenwoordige zitting der voorloo
pige Staten-Generaal te sluiten in een ver
eenigde vergadering der beide Kamers op 
Zaterdag den 1sten Juni 1946 des namid
dags te drie uur. 

3. De eerste samenkomst in buitenge
wone zitting van de Eerste Kamer der voor
loopige Staten-Generaal en de nieuwe 
Tweede Kamer zal plaats hebben in ver
eenigde vergadering op Dinsdag 4 Juni 1946. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
wordt gemachtigd om van Onzentwege deze 
buitengewone zitting te openen. 

4. 1. De verkiezingen van de leden der 
Eerste Kamer zullen in iedere provincie 
plaats hebben op Vrijdag den 12den Juli 
1946. 

2. Onze Commissarissen in de onder
scJ:,eidene provinciën worden gemachtigd de 
Staten hunner provincie te dien einde in 
buitengewone zitting bijeen te roepen. 

3. De candidaatstelling voor de verkie
zing zal in iedere provincie plaats hebben 
o_p Vrijdag 21 Juni 1946. 

5. Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken wordt gemachtigd om van Onzent
wege de buitengewone zitting, in artikel 3 
bedoeld, te sluiten in een vereenigde ver
gadering der beide Kamers op Zaterdag den 
2osten Juli 1946 des namiddags te drie uur. 

6. De eerste samenkomst der nieuwe 
Eerste Kamer en der Tweede Kamerzal 
plaats hebben in vereenigde vergadering op 
Dinsdag den 23sten Juli 1946. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de beide Kamers der voorloopige Staten
Generaal, aan den Raad van State, aan de 
Ministerieele Departementen en aan de Al
gemeene Rekenkamer en hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 16den Mei 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binnenland.sche Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. z6 Mei z946.) 

S. G 129 

z6 Mei z946. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Borgharen dd. 16 April z946, houdende 
benoeming van P. J. Depondt tot ont
vanger dier gemeente. 

(Geschorst tot I November z946). 
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z7 Mei z946. BESLUIT tot aanwtJzmg 
overeenkomstig artikel 1 70 der hooger
onderwijswet van de stichting "Leidsch 
Universiteits Fonds", gevestigd te Lei
den, als bevoegd om bij de faculteit der 
geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden een bijzonderen leerstoel te ves
t igen in de praeventieve geneeskunde. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordzacht van Onzen Minister 

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
van 15 Maart 1946, No. 2857 III, afdeeling 
Hooger Onderwijs en Wetenschappen; 

Gelet op de artikelen 170-172 der hoo
ger-onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 April 1946, No. 17); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor_ 
noemden Minister van 10 Mei 1946, No. 
5309, afdeeling Hooger Onderwijs en We
tenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de stichting "Leidsch Universiteits 

Fonds", gevestigd te Leiden, aan te wijzen 
als bevoegd om bij de faculteit der genees
kunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden 
een bijzonderen leerstoel te vestigen, opdat 
door den daarvoor te benoemen hoogleeraar 
onderwijs zal worden gegeven in de prae
ventieve geneeskunde. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 1 7den Mei 1946. 

WILHELMINA. 
De Min, v . 0., K. en W., VAN DER LEEUW. 

(Uitgeg. 1 z Juni 1946.) 

S. G 131 

17 Mei 1946. BESLUIT tot uitvoering van 
de artikelen 2, 3, 4 en 6 van de Wet 
geneeskundige voorziening 1939 (Be
sluit geneeskundige voorziening 1946) . 

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

Sociale Zaken en van Financiën van 26 Fe
bruari 1946, No. 501 H/doss. 47, Afdeeling 
Volksgezondheid, en van 26 April 1946, No. 
180, Afdeeling Begrootingszaken; 

Gelet op de artikelen 2, 3, 4 en 6 van de 
Wet geneeskundige voorziening 1939; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 April 1946, no. 14); 

Gezien het nader rapport van Onze ge
noemde Ministers van 3 Mei 1946, No. 1323 
H/doss. 47, Afdeeling Volksgezondheid, en 
van 13 Mei 1946, No. 143, Afdeeling Be
grootingszaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

Art. 1, Dit besluit neemt over de termi-· 
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nologie van artikel 1 van de Wet geneeskun
dige voorziening 1939 en verstaat voorts on
der: 

a "vervanger": den ingevolge het be
paalde in de artikelen 2 of 3 door den hoofd
inspecteur aangewezen geneeskundige; 

b. ,,waarnemer": den geneeskundige, aan 
wien ingevolge het bepaalde in artikel 3 de 
vervanging is opgedragen naast de waar
neming van de eigen praktijk; 

c. ,,vervanging": het op een der in de ar
tikelen 2 en 3 aangegeven wijzen in zijn 
praktijk vervangen van een geneeskundige; 

d. ,,de Commissie": de Commissie van 
Advies, bedoeld in artikel 6 van de Wet ge
neeskundige voorziening 939. 

2, 1 . Een geneeskundige, die om eeni
gerlei reden zijn praktijk zelf of niet volledig 
kan uitoefenen, mag zich daarin uitsluitend 
laten vervangen, hetzij - met verplichting 
tot mededeeling aan den hoofdinspecteur -
door een of meer geneeskundigen, die in de 
vervanging kunnen voorzien, terwijl zij daar_ 
naast hun eigen praktijk blijven waarnemen, 
hetzij door een geneeskundige, die daartoe is 
aangewezen door den hoofdinspecteur. 

2. Indien een geneeskundige een vervan
ger wenscht en naar het oordeel van den 

. hoofdinspecteur in de vervanging kan wor
den voorzien door een of meer geneeskundi
gen, die daarnaast hun eigen praktijk blijven 
waarnemen, kan de hoofdinspecteur de aan
wijzing van een vervanger weigeren. 

3. Indien een geneeskundige een bepaal
den vervanger, die ingeschreven is in het in 
artikel 4 bedoeld register, wenscht, kan de 
hoofdinspecteur dezen vervanger aanwijzen. 

4. De aanwijzing geschiedt voor onbe
paalden tijd, dan wel voor een door den 
hoofdinspecteur bepaalden termijn. 

3, 1. Indien een geneeskundige, die om 
eenigerlei reden zijn praktijk zelf niet of niet 
volledig kan uitoefenen, naar het oordeel van 
den hoofdinspecteur geen of niet voldoende 
maatregelen heeft getroffen om daarin te 
voorzien, kan door den hoofdinspecteur het
zij een vervanger worden aangewezen, hetzij 
aan een of meer geneeskundigen worden op
gedragen om zich met de vervanging naast 
de waarneming van de eigen praktijk te be
lasten. 

2 . De aanwijzing of opdracht geschiedt 
voor onbepaalden tijd, dan wel voor een door 
den hoofdinspecteur bepaalden termijn. 

::i. Een geneeskundige is verplicht gevolg 
te geven aan de opdracht, bedoeld in het 
eerste lid. 

4. 1 . De hoofdinspecteur houdt een re
gister aan van de geneeskundigen, die als 
vervanger kunnen worden aangewezen; hij 
doet aan deze geneeskundigen mededeeling 
van hun inschrijving in of hun afvoering van 
het register. 

2. In het register zullen, behoudens het 
bepaalde in het vierde lid, worden ingeschre
ven ingezetenen des Rijks, die de bevoegd
heid tot het uitoefenen der geneeskunst hier 
te lande volgens de wet hebben verkregen: 

a. in en door Ons te bepalen aantal ka-

• 
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lenderjaren voorafgaande aan het jaar, waar
in dit besluit in werking treedt; 

b. in het kalenderjaar, waarin dit besh.:it 
in werking is getreden, alsmede gedurende 
het tijdvak, waarin de werking van dit be
sluit voortduurt. 

3. Mede kunnen door den hoofdinspecteur 
in het register worden ingeschreven genees
kundigen, die zich vrijwillig beschikbaar 
hebben gesteld, om als vervanger te worden 
aangewezen. 

4. Niet in het register worden ingeschre
ven degenen, die: 

a. ingevolge eenig wettelijk voorschrift 
verplichtingen hebben, waardoor zij niet be
schikbaar zijn om als vervanger te worden 
aangewezen; 

b. naar het oordeel van den hoofdinspec
teur niet in hun werkkring kunnen worden 
gemist; 

c. nàar het oordeel van den hoofdinspec
teur hetzij wegens ongeschiktheid hetzij om 
andere redenen redelijkerwijz.e niet in aan
merking komen om als vervanger te worden 
aangewezen; 

d. als geneeskundige zijn verbonden aan 
Rijks- of particuliere inrichtingen tot ver
pleging van krankzinnigen (open en geslö
tenafdeelingen) , tenzij door of namens On
zen Minister van Binnenlandsche Zaken 
daartoe medewerking wordt verleend. 

5. De in het register ingeschreven ge
neeskundige, die .komt te verkeeren in een 
der in het vorige lid, onder a, b en c om
schreven gevallen of zijn vrijwillige beschik
baarstelling bedoeld in het derde lid intrekt, 
wordt van hèt register afgevoerd. 

6. Hij, die behoort tot een der in het 
tweede Jid bedoelde groepen of overeen
komstig het bepaalde in het derde lid in het 
register is ingeschreven, is verplicht gevolg 
te geven aan een aanwijzing bedoeld in de 

, artikelen 2 en 3. 
5. I. Het zich als geneeskundige ter uit

oefening van een eigen praktijk vestigen is 
slechts toegestaan aan hem, die al of niet 
voorwaardelijk van den hoofdinspecteur toe
stemming heeft verkregen om zich als zoo
danig te vestigen. 

2. Bij het weigeren of al dan niet voor
waardelijk vèrleenen van zijn toestemming 
kan de hoofdinspecteur rekening houden met 
de hem kenbaar g'emaakte wenschen van de 
bij de vestiging belanghehl:lende geneeskun
digen. 

6. 1. D e geneeskundige, in wiens prak
tijk door vervanging is voorzien ingevolge 
een aanwijzing of opdracht van den hoofd
inspecteur, is verplicht: 

a. zijn spreekkamer, wachtkamer en apo
theek met bijbehoorende geneesmiddelen, be
nevens zijn instrumentarium en een voor de 
uitoefening van de praktijk noodzakelijk ver
voermiddel ter beschikking van den vervan
ger te stellen en te houden; 

b . voor een passende huisvesting en voe
ding van den verva11ger zorg te dragen; 

c. met den vervanger een regeling aan
gaande uitkeering van een geldelijke vergoe-
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ding te treffen, onder goedkeuring van een 
voor het district, binnen hetwelk de genees
kundige is gevestigd, door den geneeskundig 
inspecteur van de Volksgezonudheid na over
leg met het Hoofdbestuur der Nederland
sche Maatschappij tot bevordering der Ge
neeskunst aangewezen commissie van artsen, 
of wel een door deze commissie vast te stel
len vergoeding aan den vervanger uit te 
keeren. 

2. De geneeskundige, in de waarneming 
van wiens praktijk is voorzien door een op
dracht aan een of meer waarnemers, is ver
plicht met den waarnemer of de waarnemers 
een regeling aangaande uitkeering van een 
geldelijke vergoeding te treffen onder goed
keuring van de in het eerste lid sub c be
doelde commissie, of wel een door deze com
missie vast te stellen vergoeding aan den 
waarnemer of de waarnemers uit te keeren. 

3. De in het eerste Jid sub c bedoelde 
commissie bepaalt in daarvoor in aanmer
king komende gevallen, in hoeverre het na
komen van de in het eerste lid onder a ge
noemde verplichtigen achterwege kan blij
ven, en s.telt dan tevens vast, met welk be
drag d.e onder c bedoelde uitkeering deswege 
wordt verhoogd. 

4. De vervanger of waarnemer gedraagt 
zich zooals een goed vervanger of waarnemer 
betaamt. 

5. De inkomsten uit de praktijk blijven 
voor den geneeskundige in wiens praktijk 
door een aanwijzing of opdracht van den 
hoofdinspecteur is voorzien. 

6. Zoodra de geneeskundige, in wiens 
praktijk door vervanging is voorzien, zijn 
praktijk weder volledig gaat uitoefenen; doet, 
hij daarvan mèdedeeling aan den hoofdin
specteur. 

7. z. De vervanger wordt door de afvoe
ring van het in artikel 4 bedoeld register van 
de vervanging ontheven. 

2. De vervanger of waarnemer kan door 
den hoofdinspecteur van de vervanging wor
den ontheven: 

a. indien de redenen, welke tot de ver
vanging hebben geleid, niet meer bestaan; 

b. indien de vervanging zonder onder
breking drie maanden of langer heeft ge
duurd; 

c. bij grove nalatigheid of wangedrag, on
verminderd het in andere wetten bepaalde; 

d. indien de vervanger door omstandig
heden buiten zijn wil niet meer .in staat is, 
de. vervanging op zich te blijven nemen. 

3. De hoofdinspecteur doet aan den ver
vanger of waarnemer mededeeling van zijn 
ontheffing door toezending van het daartoe 
strekkend besluit, dat met redenen omkleed 
moet zijn. 

4. In bijzondere omstandigheden kan bij 
ontheffing den vervanger of waarnemer door 
Onzen Minister, met medewerking van On
zen Minister van Financiën, een vergoeding 
worden toegekend. 

8. r . De Commissie heeft haar zetel in 
de gemeente 's-Gravenhage. 

2 . Onze Minister wijst uit de leden een 

l 
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voorzitter aan, en uit de leden of plaatsver
vangende leden een olaatsvervangend voor
zitter; Onze Minister wijst uit de leden of 
plaatsvervangende leden een secretaris aan 
of voegt aan de Commissie een secretaris 
toe. 

3. De Commissie vergadert zoo dikwijls 
als de behandeling der bij de Commissie om 
advies ingekomen bezwaarschriften dit naar 
het oordeel van den voorzitter noodig maakt; 
de voorzitter bepaalt zoo spoedig mogelijk 
na de ontvangst van een bezwaarschrift den 
tijd en de plaats der vergadering; de hoofd
inspecteur en hij, die een bezwaarschrift 
heeft ingediend, worden in de gelegenheid 
gesteld in die vergadering de beslissing res
pectievelijk de bezwaren mondeling toe te 
lichten. 

4. De adviezen omtrent bij de Commis
sie ingekomen bezwaarschriften worden bij 
meerderheid van stemmen vastgesteld door 
drie leden of plaatsvervangende leden, waar_ 
onder de voorzitter of plaatsvervangend 
voorzitter; de adviezen, welke van de Com
missie uitgaan, worden door den voorzitter 
en den secretaris onderteekend. 

5. De leden, de plaatsvervangende leden 
en de secretaris der Commissie zijn verplicht 
tot geheimhouding van al hetgeen zij in hun 
hoedanigheid vernemen, voor zooverre mede
deeling daarvan niet bij of krachtens de wet 
is voorgeschreven. 

6. De leden, de plaatsvervangende leden 
en de secretaris der Commissie ontvangen 
voor reis- en verblijfkosten, terwijl de leden 
en plaatsvervangende leden aanspraak heb
ben op een door Onzen Minister, met mede
werking van Onzen Minister van Financiën, 
vast te stellen vergoeding voor tijdsverzuim 
voor eiken dag, waarop zij een vergadering 
van de Commissie hebben bijgewoond; den 
voorzitter en den secretaris kan door Onzen 
Minister, met medewerking van Onzen Mi
nieter van Financiën, een afzonderlijke toe
lage worden toegekend. 

9. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel: ,,Besluit j!'eneeskundige voor
ziening 1946". 

10. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
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 17den Mei 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Sociale Zaken, W. DREES. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 3z Mei ..:946). 
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z7 Mei z946. BESLUIT, houdende nadere 
voorzieningen met betrekking tot de 
uitoefening van de strafbevoegdheid, 
bedoeld in de artikelen 39 en 41 der 
Wet op de Krijgstucht. 
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Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister 

van Oorlog van rn Mei 1946 Militair Kabi
net, Bureau 4, No. 937; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is na
dere voorzieningen te treffen met betrek
king tot de uitoefening van de strafbevoegd_ 
heid als bedoeld i de artikelen 39 en 41 
der Wet op de krijgstucht; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

I. Onder de formaties als bedoeld in ar
tikel 39, 1° lid, sub 3° der Wet op de Krijgs_ 
tucht worden bij de Koninklijke Landmacht 
gerekend: 

a. het personeel gesteld onder de beve
len van den Commandant Onderwijsinrich
tingen Koninklijke Landmacht; 

b. een Kaderbataljon; 
c. een Kaderschool; 
d. een School Reserve Officieren; 
e. de School Verbindingstroepen; 
f. de School Legergymnastiek; 
g. de Mijnenschool; 
h. de Stormschool Bloemendaal; 
i. het Indisch Instructie Bataljon. 
II. Onder de formaties als bedoeld in 

artikel 41, sub 2°, der Wet op de Krijgs
tucht wordt bij de Koninklijke Landmacht 
gerekend het personeel beneden den rang 
van tweede-luitenant van den Staf van den 
Commandant Onderwijsinrichtingen Ko
ninklijke Landmacht. 

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

Het Loo, den 17den Mei 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 

(Uitgeg. 28 Mei z946.) 
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2z Mei z946. BESLUIT tot intrekking van 
het besluit van 22 Januari 1943 (StaatS
blad no. D 3), houdende vrijstelling van 
kanselarijrechten voor afgifte of ver
lenging van paspoorten ten behoeve 
van met name aangewezen personen. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister 

van Buitenlandsche Zaken van 15 Mei 1946 
D.A.Z. no. 30180; 

Overwegende dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 22 Januari 1943 (Sta:atsblad no. 
D 3) in te trekken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Ons besluit van 2a Januari z943 . 

(Staatsblad no. D 3) wordt ingetrokken. 
2. Dit besluit treedt in werking met in

gang van den dag volgende op dien zijner 
plaatsing in het Staatsblad. 

Onze Minister van Buitenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoeripg van dit besluit, 
dat in het S taatsblad zal worden geplaatst. 

He Loo, den 21sten Mei 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Buitenl. Z., J. H. VAN ROVEN. 
( Uitgeg. 2z Juni z_<J46). 
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28 Mei z946. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van net Koninklijk besluit van 
3 Mei 1924 (Staatsblad no. 230) ho_u
dende maatregelen ter uitvoering van 
de wet van 13 Juli 1923 (Staatsblad no. 
357) betreffende dienstweigering. 

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

voor Algemeene Oorlogvoering van het Ko
ninkrijk, van Oorlog, van Marine_ en van 
Justitie van 18 Maart 1946, Afdeelmg B . I. 
Bureau 2, no. 203; 

Gelet op artikel 9 van de wet van 13 Juli 
1923 (Staatsblad no. 357); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 April 1946 No. 17); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 1 Mei 1946, Afd. B. I., 
Bur. 2, No. 2; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat artikel 1 van Ons Besluit 

van 3 Mei 1924 (Staatsblad no. 230), hou
dende maatregelen ter uitvoering van de wet 
van 13 Juli 1923 (Staatsblad no. 357) b<;
treffende dienstweigering, zooals dit Beslmt 
is aangevuld bij Ons Besluit van 3 Decem
ber 1926 (Staatsblad no. 395), nader wordt 
gewijzigd en wordt gelezen als volgt : . 

Art. 1. De Commissie die ingevolge arti
kel 2 van de wet van 13 Juli 1923 (Staats
blad no. 357) van advies moet dienen over 
de daarin bedoelde verzoekschriften, zal be
staan uit drie leden en een adviseerend lid 

• en worden bijgestaan door een secretaris. 
De benoeming van de leden, het advisee

rend lid en den secretaris geschiedt door Ons. 
Tevens worden door Ons benoemd drie 

plaatsvervangende leden, een plaatsvervan
gend adviseerend lid en een plaatsvervan
gende secretaris. 

Tot adviseerend lid en tot plaatsvervan
gend adviseerdend lid wor?en beno~md offi
cieren van den Psycholog1schen Dienst van 
het Departement van Oorlog. 

Een der leden van de Comznissie wordt 
door Ons aangewezen als voorzitter. 

Bij ontstentenis van den Voorzitter op de 
vergadering an de Commissie zal al_s zoo
danig optreden het oudste der aanwezige _le
den, en zoo geen der leden ter v~rgadenng 
aanwezig zijn, het oudste aanwezige plaats
v.ervangend lid. 

Onze l\l[inisters voor Algemeene Oorlog
voering van het Koninkrijk, van Oorlog, van 
Marine van Justitie zijn , ieder voor zooveel 
hem b;treft, belast m et de uitvoering van 
dit Besluit, dat in het Staatsb_lad zal worden 
geplaatst en waarvan afschnft zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 28sten Mei 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Alg. Oorlogv. v. h. Koninkrijk, 
W. SCHERMERHORN. 

De Min. van Oorlog, J . MEYNEN. 
De Min. van Marine, DE Boov. 
De Min. V{lll Justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. z6 Juli z946.) 
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29 Mei z946. WET tot verlenging wer
kingsduur Reglement voorloopige pen
sionneering onderwijzers. 

Bijl.: Hand. II 45/46, z6z; 
Hand. II 45/46, bladz. 644-674; 
Bijl.: Hand. I 45/46, z6z; 
Hand. 1 45/46, bladz. 92-99. 

Wij WILHELMINA, enz ... . doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is den werkingsduur van 
het "Reglement voorloopige pensionneering 
onderwijzers", opgenomen in Paragraaf 15 
van de wet van 22 Februari 1936 (Staats-
blad no. 100), tot verlaging van de open
bare uitgaven van het onderwijs, wederom 
te vêrlengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz. : 
Eenig artikel. 

In artikel 18 van Paragraaf 15, onder A, 
van de wet van 22 Februari 1936 (Staats
blad no. 100) wordt in plaats van "31 De
cember 1940" gelezen: 31 December 1947. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 29sten 

Mei 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v . 0 ., K . en W., VAN DER LEEUW. 

(Uitgeg. 2I Juni z946.) 
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29 Mei z946. WET, betreffende tijdelijke 
maatregelen ter verzekering van een 
doelmatig gebruik van tot zeehavens 
behoorende werkkrachten en hulpmid
delen. (Buitengewone havenwet 1946). 

Bijl.: Hand. Il 45/46, z70; 
Hand. Il 45/46, bladz. 708-7n; 
Bijl.: Hand. I 45/46, z70; 
Hand. I 45/46, bladz. 90. 

Wij WILHELMINA, enz .. . . doenteweten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is regelen te stellen ten ein
de, in verband met de bijzondere omstan
digheden, waarin de zeehavens zijn komen 
te verkeeren, tijdelijk maatrègelen te nemen 
ter verzekering van een doelmatig gebruik 
van de tot die havens behoorende werk
krachten en hulpmiddelen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, e'!Z.: 
Art. 1. 1. Door Onzen Minister van Ver

keer en Energie of door dezen bij in de 
Nederlandsche Staatscourant bekend te ma
ken beschikking uitdrukkelijk daartoe aan
gewezen organen en ambtenaren kunnen aan 
een of meer ondernemingen en instellingen, 
die deelnemen aan de verrichtingen, welke 
met betrekking tot goederen in een zeeha
venbedrijf plegen te geschieden, aanwijzin
gen worden gegeven omtrent de uitoefening 
van haar functie in de huidige bijzondere 
omstandigheden. 

2. Deze aanwijzingen mogen uitsluitend 
worden gegeven in het belang van een zoo 
doelmatig mogelijk gebruik van de voor ~e 
haven beschikbare werkkrachten, werktm-
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gen en tot het bedrijf behoorende inrich
tingen. 

3. Aanwijzingen tot het verrichten van 
bepaalde diensten kunnen slechts betrek
king hebben op werkzaamheden, welke we
gens haar aard beboeren tot de normale 
uitoefening van de functie van den daarbij 
betrokkene. 

4. De aanwijzing wordt in het algemeen 
schriftelijk gegeven; wordt zij mondeling 
gegeven, dan wordt zij zoo spoedig mogelijk 
schriftelijk bevestigd. Zij is, zooveel moge
lijk, gemotiveerd. 

2. Bij algemeenen maatregel van be
stuur worden regelen gesteld met betrek
king tot: 

a. het overleg met groepen van belang
hebbenden; 

b. de geldelijke gevolgen voor de daarbij 
betrokkenen van aanwijzingen, als bedoeld 
in artikel 1. 

3. 1. Het niet opvolgen van een aanwij
zing, als bedoeld in artikel 1, zoomede over
treding van een voorschrift, krachtens deze 
wet gegeven, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste één jaar of een geldboee 
van ten hoogste (10,000. Als niet opvolgen 
van een aanwijzing wordt mede aangemerkt 
het niet tijdig of niet behoorlijk opvolgen 
van een aanwijzing. 

2. Indien een der feiten, in het vorige 
lid strafbaar gesteld, wordt begaan door of 
vanwege een naamlooze vennootschap, een 
coöperatieve of andere rechtspersoonlijkheid 
bezittende -vereeniging of een stichting, 
wordt de strafvervolging ingesteld en de 
straf uitgesproken tegen hem, die tot het 
feit opdracht gaf of die de feitelijke leiding 
had bij het verboden handelen of het nala
ten. 

3. Het feit wordt beschouwd als een 
overtreding. 

4. Met de opsporing der feiten bij deze 
wet strafbaar gesteld, zijn, behalve de bij 
artikel 141 van het Wetboek van Strafvor
dering aangewezen personen belast: 

a. de ambtenaren der Rijks- en gemeen
tepolitie, 

b. zij, die Onze Minister van Verkeer en 
Energie daartoe aanwijst. 

5. 1. De opsporingsambtenaren hebben 
te allen tijde toegang tot alle plaatsen, waar
van zij de betreding voor een goede vervul
ling van hun taak redelijkerwijze noodig 
kunnen oordeelen. Zoo noodig verschaffen 
zij zich toegang met behulp van den ster
ken arm. 

2. In woningen treden zij tegen den wil 
van de n bewoner nie t binnen, dan verge
zeld van een commissaris van politie of van 
den burgemeester der gemeente, dan wel 
voorzien van een algemeenen of bijzonderen 
last van den procureur-generaal bij het ge
rechtshof of van den officier van justitie, of 
van een bijzonderen schriftelijken last van 
den commissaris van politie of in gemeen
ten, waar geen commissaris is, van den bur
gemeester. 

Van dit binnentreden wordt binnen twee
maal 24 uren proces-verbaal opgemaakt. 
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Daarin wordt mede van het tijdstip van bin
nentreden en van het daarmede beoogde 
doel melding gemaakt. 

3. Zij zijn bevoegd zich van bepaalde 
door hen aan te wijzen personen te doen 
vergezellen. In het geval, bedoeld in lid 2, 
wordt hiervan melding gemaakt in het pro
ces-verbaal. 

6. 1. Deze wet kan worden aangehaald 
als "Buitengewone havenwet 1946". 

2. Zij treedt in werking met ingang van 
den dag na dien harer afkondiging. 

7. Deze wet vervalt met ingang van r 
Januari 1947, tenzij vóór dien datum door 
Ons bij de Staten-Generaal aanhangig is ge_ 
maakt een ontwerp van wet, houdende hier
van afwijkende regeling. In dat geval blijft 
deze. wet van kracht, totdat bedoeld ont
werp is ingetrokken, verworpen, of na aan
neming als wet in werking is getreden. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 29sten 

Mei 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van V. en E., ST. VAN SCHAIK. 

(Uitgeg. z8 Juni z946.) 
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3 Juni z946. BESCHIKKING van den 
Minister van Financiën, houdende wij
ziging van de Beschikking na-inlevering 
bank_ en muntbiljetten en zilverbons 
(Staatsblad 1946, no. G 62). '" 

De Minister van Financiën; 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen ter zake van 
het verstrekken van gegevens en inlichtin
gen met betrekking tot de inlevering van 
buiten omloop gestelde bank- en muntbil
jetten en zilverbons op den voet van de Be
schikking na-inlevering bank- en muntbil
jetten en zilverbons; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 3 
Augustus 1945, houdende vaststelling van 
het Machtigingsbesluit Geldzuivering (Stbl. 
no. F 133); 

Heeft goedgevonden en verstaan : 
Art. I. Aan artikel 2 der Beschikking 

na-inlevering bank- en muntbiljetten en ziL 
verbons (Staatsblad no. G 62 ) wordt toe
gevoegd een nieuw lid, luidende als volgt: 

3. De verzoeker, diens gemachtigde of 
wettelijke vertegenwoordiger is gehouden 
aan de door De Nederlandsche Bank of den 
Minister van Financiën aangewezen perso
nen de gegevens en de inlichtingen te ver
strekken, welke van hem ten behoeve van 
de uitvoering van deze beschikking worden 
gevorderd. 

Art. II. Artikel 3 d er Beschikking na
inlevering bank- en muntbiljetten en zilver
bons (Staatsblad no. G 62 ) wordt gewijzigd 
vastgesteld als volgt : 

Art. 3. Het verstrekken door den ver
zoeker, diens gemachtigde of wettelijken 
vertegenwoordiger van onjuiste gegevens, als 
zijn bedoeld in hei; tweede lid van artikel 2, 
alsmede van onjuiste, misleidende of onvol-
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ledige gegevens en inlichtingen, als zijn be
doeld in het derde lid van dat artikel, wordt 
beschouwd als misdrijf. 

Art. III. Deze beschikking zal in het 
.Staatsblad worden geplaatst en treedt ter
stond na afkondiging in werking. 

's-Gravenhage, den 3den Juni 1946. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 7 Juni 194i) 
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4 Juni 1946, BESLUIT, houdende toeken
ning van het invasievoorschot aan per
soneel van Nijverheidsscholen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
16 April 1946, No. 1564 I, afdeeling Nijver
heidsonderwijs; 

Gelet op Ons besluit van 15 October 1945, 
No. 7; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Mei 1946, no. 27) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Mei 1946, No. 
'7593, afdeeling Nijverheidsonderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. l. x. het voorschot van een maand 
salaris c.q . vier weken loon, voor zoover dit 
in de maand September 1944 of later in ver
band met de ontwikkeling van de krijgsver
richtingen is toegekend aan het personeel 
van Rijksnijverheidsscholen, van scholen ge
subsidieerd iAgevolge de Nijverheidsonder
wijswet en van ingevolge Titel II van die 
wet gesubsidieerde leerlingstelsels,' wordt 
niet teruggevorderd; 

2 . een uitkeering op dezelfde basis als 
,onder 1 bedoeld, wordt alsnog verstrekt aan 
dat gedeelte van het daar bedoelde perso
neel, dat in 1944 het voorschot niet heeft 
,ontvangen of dit reeds heeft gerestitueerd, 
voor zoover dit personeel in September 1944 
en op 15 October 1945 in dienst was in een 
betrekking als bovenbedoeld. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
·gang van den tweeden dag, volgende op dien 
van de dagteekening van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
v an dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor_ 
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State en 
-aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 4den Juni 1946. 

WILHELMINA. 

De Min. v. 0., K. en W., VAN DER LEEUW. 

(Uitgeg. 15 Juli 1946.) 
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5 Juni 1946. WET tot het aangaan van 
geldleeningen en credietovereenkomsten 
ten laste van het Rijk. (Leeningwet 
1946.) 

Bijl. Hand. Il 4sf46, 2n; 
Hand. Il 4sf 46, bladz. 791/2 . 
Bijl. Hand. 1 45/46, 2n; 
Hand. 1 1936 1, bladz. 4 . 

Wij WILHELMINA, enz .. . . doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat net noodzakelijk is ten behoeve van het 
herstel en den wederopbouw geldleeningen 
en credietovereenkomsten, zoo noodig in an
dere dan Nederlandsche munt, ten laste van 
het Rijk aan te gaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad v . State, enz.: 

Machtiging. Bedrag. 
Art. 1. x. Onze Minister van Financiën 

wordt gemachtigd: 
a. geldleeningen ten laste van het Rijk 

aan te gaan tot een gezamenlijk bedrag van 
ten hoogste f 1,000,000,000 (een milliard 
gulden); 

b. geldleeningen of credietovereenkom
sten ten laste van het Rijk aan te gaan in 
andere dan Nederlandsche munt tot een ge
zamenlijk bedrag van f 500,000,oqo (vijf 
honderd millioen gulden), gerekend naar den 
wisselkoers, geldende ten dage van het aan
gaan van zoodanige leeningen. 

2 . Het aangaan van de geldleeningen 
kan geschieden hetzij in eens tot het geheele 
beloop van de in het vorige lid onder a en 
b genoemde bedragen, dan wel achtereen
volgens bij gedeelten op de tijdstippen, wel
ke Onze Minister van Financiën dienstig zal 
achten. 

Uitvoeringsvoorschriften. Rekening. 
Schulddelging. 

2. x. De voorwaarden waarop de lee
ningen, in artikel 1 bedoeld, worden aange
gaan, worden, met inachtneming van de 
voorschriften dezer wet, door Onzen Minis
ter van Financiën astgesteld. 

2. Van de tege demaking van schuldbe
wijzen wordt, voor elke leening, als bedoeld 
in het tweede lid van artikel 1 afzonderlijk, 
eene rekening afgelegd, welke, na door de 
Algemeene Rekenkamer te zijn nagezien en 
accoordbevonden, aan de Staten-Generaal 
wordt medegedeeld. · 

3. De schuldbewijzen worden vóór de 
uitgifte door de Algemeene Rekenkamer ge
registreerd en van een bewijs dier registra
tie voorzien. 

4. Onverminderd het bepaalde in het 
volgend lid, zal de schuld, welke krachtens 
deze wet wordt gevestigd, worden gedelgd 
in ten hoogste 50 jaren, te beginnen in het 
jaa~ volgende op dat, waarin de tegeldema
king plaats vindt. 

5. De bevoegdheid tot versterkte delging 
van de krachtens deze wet gevestigde schuld 
wordt voorbehouden. 

6. De ingevolge toepassing van de beide 

K 2663 
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vorige leden terugontvangen schuldbewijzen 
worden ter vernietiging bij de Algemeene 
Rekenkamer overgebracht. 

Provisie. 
~ . 

3. 1. Bij rechtstreeksche uitgifte van de 
in artikel 1, eerste lid, onder a, bedoelde 
geldleeningen kan aan de bankiers, de ma
kelaars in effecten en commissionnairs in 
effecten, door wier tusschenkomst inschrij
vingen worden ingeleverd, over het nomi
naal bedrag der aan hen toegewezen schuld
bewijzen, waarvoor het verschuldigde wordt 
gestort, eene fhovisie worden toegekend van 
ten hoogste 3/8 pct. (drie achtsten ten hon
derd). 

2. In het geval, bij het vorig lid voor
zien, kan mede aan de bankiers, van wier 
kantoren wordt gebruik gemaakt voor de 
bemiddeling bij de uitgifte, het in ontvangst 
nemen van inschrijvingen en stortingen en 
de afgifte der schuldbewijzen, over het no
minaal bedrag der door hunne tusschen
komst uitgegeven schuldbewijzen eene ver
goeding worden toegekend van ten hoogste 
1/4 pct. (een kwart ten honderd). 

Vrijstelling van zegelrecht. 

4. De biljetten van inschrijving voor en 
de nota's van toewijzing van de krachtens 
deze wet uitgegeven schuldbewijzen zijn vrij 
van zegelrecht. 

Verjaring. 
5, Het recht tot opvordering van het ka

pitaal der aflosbaar gestelde schuldbewijzen, 
welke in guldens luiden en krachtens deze 
wet zijn uitgegeven, vervalt tien jaren na 
den eersten dag waarop zij aflosbaar zijn. 

1tiwerkingtreding. 

6. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien harer 
afkondiging. 

Titel. 
7. Deze wet kan worden aangehaald als 

"Leeningwet 1946" met bijvoeging van het 
nummer van het Staatsblad, waarin zij is 
opgenomen. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 5den 

Juni 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. II Juni z946.) 
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S Juni z946. WET, houdende verlenging 
van den dienst der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1944. 

Bijl. Hand. Il 45/46, z94; 
Hand. Il 45/46, bladz. 79z; 
Bijl. Hand. 1 45/46, z94; 
Han.d. 1 z946 1, bladz. 4. 
Wij WILHELMINA, enz .... doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is gebleken, voor wat 
betreft den dienst der Rijksbegrooting en 
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der begrootingen van de afzonderlijke on
derdeelen en takken van Rijksdienst, als 
bedoeld in de artikelen 87 en 88 der Comp
tabiliteitswet (Staatsblad 1927, No. 259), 
voor het dienstjaar 1944 den termijn, na 
afloop waarvan de dienst wordt afgesloten, 
te verlengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v . State, enz.: 
Eenig artikel. 

De_ dienst der Rijksbegrooting en der be
grootmgen van de afzonderlijke onderdeelen 
en-i:akken van Rijksdienst, als bedoeld in de 
artikelen 87 en 88 van de Comptabiliteits
wet (~taa~sblad 1927, No. 259), wordtvoor 
het dienstJaar 1944 afgesloten op 30 Juni 
1946. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 5den 

Juni 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 2I Juni z946.) 
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5 Juni z946. WET, houdende wijziging van 
het Koninklijk Besluit van 30 Juli 1945 
(Staatsblad No. F 129) betreffende re
gelen omtrent de verbindende kracht 
en de rechtsgevolgen van benoeming, 
aanstelling, bevordering en ontslag van 
militaire ambtenaren in dienst bij de 
zeemacht gedurende de vijandelijke be
zetting van Nederlandsch grondgebied 
door of vanwege den vijand verleend. 

Bijl. Hand. Il 45/46, z98; 
Hand. Il 45/46, bladz. 786; 
Bijl. Hand. 1 45/46, z98; 
Hand. 1 z946 1, bladz. 3. 

Wij WILHELMINA, enz .... doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de noodzakelijkheid is gebleken om wij
ziging te brengen in Ons Besluit van 30 Juli 
1945 (Staatsblad No. F 129), houdende re
gelen omtrent de verbindende kracht en de 
rechtsgevolgen van benoeming, aanstelling, 
bevordering en ontslag van militaire amb
tenaren in dienst bij de zeemacht gedurende 
de vijandelijke bezetting van Nederlandsch 
grondgebied door of vanwege den vijand 
verleend; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz.: 
Art. 1. Te rekenen van 30 Juli 1945 wor

den in artikel 6 van Ons Besluit van 30 Juli 
1945 (Staatsblad No. F 129) de woorden "de 
artikelen 4 en s" vervangen door "artikel 5". 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 5den 

Juni 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Marine, DE Boov. 
(Uit~g. u Juli z946.) 

7 
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5 Juni z946. WET tot het aangaan van 
geldleeningen ten laste van Neder
landsch-Indië, tot een gezamenlijk be
drag van ten hoogste driehonderd vijf
tig millioen gulden Nederlandsch-In
disch courant. (Nederlandsch-Indische 
leeningwet 1946). 

Bijl. Hand. II 45/46, z96; 
Hand. II 45/46, bladz. 786; 
Bijl. Hand. I 45/46, z96; 
Hand. I z946, I bladz. 4. 
Wij WILHELMINA, enz .... doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk i~ ten behoeve van het 
herstel en den wederopbouw van Neder
alandsch-Indië geldleeningen ten laste van 
Nederlandsch-Indië aan te gaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz.: 
Art. 1. 1. Onze Minister van Overzee

sche Gebiedsdeelen wordt gemachtigd ten 
laste van Nederalndsch-Indië geldleeningen 
aan te gaan tot een gezamenlijk bedrag van 
ten hoogste driehonderd vijftig millioen gul
den Nederlandsch-Indisch courant (N.l. 
f 350,000,000); 

2. Indien en voor zoover de leeningen 
worden afgesloten in andere dan Neder
landsch-Indisch courant, wordt de tegen
waarde van de vreemde valuta berekend 
naar den wisselkoers, geldend ten dage van 
het aangaan van de desbetreffende leening. 

2. Onze Minister van Financiën wordt 
gemachtigd bij het aangaan van geldleenin
gen krachtens deze wet, de garantie van het 
Rijk te verleenen voor de nakoming van de 
uit die leeningen voortvloeiende verplich
tingen. 

3. De financieele voorwaarden der lee
ningen worden door Onzen Minister van 
Overzeesche Gebiedsdeelen in overleg met 
Onzen Minister van Financiën bepaald. 

4. Deze wet treedt in Nederland en in 
Nederlandsch-Indië in werking onderschei
denlijk met ingang van den dag volgende 
op dien van hare afkondiging te eener en 
te anderer plaatse. 

Zij kan worden aangehaald als "Neder
landsch-Indische leeningwet 1946". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 5den 

Juni 1946. 
WILHELMINA. 

De Min v. Overz. GebiedS<i., LOGEMANN. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. z8 Juni z946). 
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8 Juni z946. BESLUIT, houdende aanwij
zing van formaties, als bedoeld in de ar_ 
tikelen 39 en 41 der Wet op de krijgs
tucht. 

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

Oorlog van 31 Mei 1946, Militair Kabinet, 
Bureau 4, Nr. 913; 
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Gelet op de artikelen 39 en 41 der Wet op 
de krijgstucht; 

Hebben goedgevon,den en verstaan: 
te bepalen: 
1. Het militair personeel beneden den rang 

van tweede-luitenant, behoorende tot den 
Staf van den Inspecteur-GE,neraal der Ko
ninklijke Landmacht, is een formatie in den 
zin van artikel 41, sub 2° der Wet op de 
krijgstucht. 

2. De officieren beneden den rang van 
luitenant-kolonel, behoorende tot den Staf 
van den Inspecteur-Generaal der Konink- 1 

lijke Landmacht, zijn gezamenlijk met de 
onder 1 genoemde militairen een formatie in 
den zin van artikel 39, eerste lid, sub 3 ° der 
Wet op de krijgstucht. 

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

Het Loo, den 8sten Juni 1946. 

WÎLHELMINA. 
De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. \ 

(Uitgeg. 28 Juni z946). 

S. G 149 

z3 Juni z946. WET tot wijziging van de 
bedragen van de schadeloosstelling en 
van het pensioen van de leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Bi}l. Hand. II z945/46, 204; 
Hand. II 45/46, bladz. 792; 
Bijl. Hand. I z945/46, 204; 
Hand. I z946 I , bladz. 5. 

Wij WILHELMINA, enz .... doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is om de bedragen, vast
gesteld in artikel 92 der Grondwet, te ver
hoogen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v . State, enz. : 

Artikel I. 
De bedragen, vastgesteld in artikel 92 der 

Grondwet, worden gewijzigd als volgt: 
1. De leden ontvangen een schadeloos

stelling van f 5000 's jaars, benevens, volgens 
regels, door de wet te stellen, vergoeding van 
reiskosten. 

Aan den Voorzitter wordt bovendien een 
toelage van f 5000 's jaars toegekend. 

2. Aftredende leden ontvangen een pen
sioen van f 150 's jaars voor elk jaar, gedu
rende hetwelk zij lid der Kamer waren, tot 
een maximum van f 3000. 

Artikel II. 
Deze wet wordt geacht in werking te zijn 

getreden met ingang van 6 Augustus 1945. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 13den 

Juni 1946. WILHELMINA. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 25 Juni z946). 
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z3 Juni z946. BESLUIT, houdende be
kendmaking van de op 6 November 1945 
te Oslo gesloten monetaire overeenkomst 
tusschen Nederland en Noorwegen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 6 November 1945 te Oslo 

tusschen Nederland en Noorwegen gesloten 
monetaire overeenkomst, waarvan een af
druk en een vertaling bij dit Besluit zijn ge
voegd; 1 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 5 Juni 1946, Di
rectie van Economische Zaken en Afdeeling 
Kabinet en Protocol, No. (I 231)-45381; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Bovengenoemde Overeenkomst, alsmede 

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

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

Het Loo, den 13den Juni 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Buiten]. Z ., J . H. VAN ROYEN. 

(Uitgeg. 28 Juni z946). 

Vertaling. 

Monetaire Overeenkomst tm1sehen de Ko
ninklijke Ne,Ierlandsche Regeerlng en de 

Koninklijke Noorsche Regeering. 

De Koninklijke Nederlandsche Regeering 
en de Koninklijke Noorsche Regeering zijn 
het volgende overeengekomen. 

Art. I. De wisselkoers tusschen den Ne
derlandschen gulden en de Noorsche kroon 
zal zijn 53.455 Nederlandsche guldens tegen 
100 Noorsche kronen. 

Deze koers (hierna aangeduid als " de of
ficieele koers") zal niet door één der con
tracteerende Regeeringen worden gewijzigd, 
dan nadat aan de andere Regeering, zooveel 
als uitvoerbaar is, daarvan kennis is gegeven. 

In alle gebieden, waarover zij rechtsmacht 
hebben, zullen de contracteerende Regeerin
gen de toepassing van den officieelen koers 
als basis van alle transacties, die een ver
houding tusschen de twee valuta's met zich 
medebrengen, verplicht stellen. Norges Ba"nk 
en De Nederlandsche Bank zullen als verte
genwoordigsters van haar onderscheidene 
Regeeringen bij onderlinge overeenstemming 
de maximum afwijking boven of beneden 
den officieelen koers vaststellen, die zal wor
den toegestaan op de markten, welke zij be
hëerschen. 

Art. 2 . De Neder!andsche Bank (optre
dende als vertegenwoordigster van de Ko
ninklijke Nederlandsche Regeering) zal gul
dens verkoopen aan Norges Bank (optreden
de als vertegenwoordigster van de Konink-

1 De Engelsche tekst niet opgenomen. 
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lijke Noorsche Regeering) voor zoover dit 
noodig is voor betalingen, welke ingeze
tenen van Noorwegen krachtens de in Noor
wegen voor het buitenlandsche betalingsver
keer geldende regelingen mogen verrichten 
ten gunste van ingezetenen van het Ne
derlandsche monetaire gebied: 

a. tegen Noorsche kronen, te crediteeren 
tegen den officieelen koers op rekening nr. 1 
van De Nederlandsche Bank bij Norges 
Bank, mits het saldo, dat in het credit van 
die rekening staat, daardoor niet stijgt boven 
een maximum van 37.41 millioen Noorsche 
kronen, of 

b. indien het saldo; dat in het credit van 
rekening nr. 1 van De Nederlandsche Bank 
bij Norges Bank staat 37.41 rnillioen Noor
sche honen bedraagt: hétzij tegen die bui
tenlandsche valuta's, waarmede de Neder
landsche Bank accoord gaat, hetzij tegen 
goud, dat bij Norges Bank te Oslo ten name 
van De Nederlandsche Bank zal worden ge
reserveerd. 

Norges Bank (optredende als vertegen
woordigster van de· Koninklijke Noorsche 
Regeering) zal Noorsche kronen verkoopen 
aan de Nederlandsche Bank (optredende als 
vertegenwoordigster van de Koninklijke Ne
derlandsche Regeering) voor zoover dit noo
dig is voor betalingen, welke ingezetenen van 
het Nederfandsche monetaire gebied krach
tens de in dat gebied voor het buitenland
sche betalingsverkeer geldende regelingen 
mogen verrichten ten gunste van ingezetenen 
van Noorwegen: 

a. tegen guldens, te crediteeren tegen 
den officjeelen koers op rekening nr. 1 van 
Norges Bank bij De Nederlandsche Bank, 
mits het saldo, dat in het credit van die re
kening staat, daardoor niet stijgt boven een 
maximum van 20 millioen guldens, of 

b. indien het saldo, dat in het credit van 
rekening nr. 1 van Norges Bank bi'j De Ne
derlandsche Bank staat 20 millioen guldens 
bedraagt: hetzij tegen die buitenlandsche 
valuta's waarmede Norges Bank accoord 
gaat, hetzij tegen goud, dat bij De Neder
landsche Bank te Amsterdam ten name van 
Norges Bank zal worden gereserveerd. 

Art. 3. Het saldo in kronen, dat in het 
credit staat van rekening nr. 1 van De Ne
derlandsche Bank bij Norges Bank en het 
saldo in guldens, dat in het credit staat van 
rekening nr. 1 van Norges Bank bij De Ne
derlandsche Bank, zullen aan het einde van 
iedere maand of op elk ander tijdstip .op ver
zoek van een van de twee partijen tegen den 
vastgestelden koers worden verrekend. 

Art. 4. De Nederlandsche Bank zal te 
allen tijde het recht hebben aan Norges Bank, 
tegen het geheele of een gedeelte van het 
saldo in guldens, dat deze Bank heeft, goud 
te verkoopen, dat zal worden gereserveerd 
bij de Nederlandsche Bank te Amsterdam. 

Norges Bank zal te allen tijde het recht 
hebben, aan De Nederlandsche Bank, tegen 
het geheele of een gedeelte van het saldo in 
Noorsche kronen, dat deze Bank heeft, goud 
te verkoopen, dat zal worden 1 gereserveerd 
bij Norges Bank te Oslo. 
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Goud, dat overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 2 en van dit artikel te Oslo is ge
reserveerd, zal ter vrije beschikking van De 
Nederlandsche Bank staan en kan worden 
geëxporteerd. 

Goud, dat overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 2 en van dit artikel te Amster
dam is gereserveerd, zal ter vrije beschikking 
van Norges Bank staan en kan worden ge-
exporteerd. · 

Art. 5. De Nederlandsche Bank zal te 
allen tijde het recht hebben het geheele of 
een gedeelte van het door haar aangehouden 
saldo in Noorsche kronen dat de 5 millioen 
Noorsche kronen overschrijdt, te beleggen in 
Noorsche schatkistbiljetten tegen het gel
dende disconto. Norges Bank zal te allen 
tijde het recht hebben het geheele of een ge
deelte van het door haar aangehouden saldo 
in guldens dat de 2,67 millioen guldens over
schrijdt, te beleggen in Nederlandsche schat.. 
kistbiljetten tegen het geldende disconto. 

Art. 6. D e Koninklijke Nederlandsche 
Regeering zal het gebruik van guldens ter 
beschikking van ingezetenen van Noorwegen 
niet beperken voor: 

a. overdracht aan andere ingezetenen 
van Noorwegen; 

b. betalingen aan ingezetenen van het 
Nederlandsche monetaire gebied; of 

c. overdracht aan ingezetenen van an
dere landen dan Noorwegen en het Neder
landsche monetaire gebied tot een omvang 
als zal worden toegestaan door de Konink
lijke Nederlandsche R egeeri,;ig volgens de re
gelen, als beoogd in artikel 9 (III) van deze 
Overeenkomst. 

De Koninklijke Noorsche Regeering zal 
het gebruik van NootSche kronen ter be
schikking van ingezetenen van het Neder
landl,che monetaire gebied niet beperken 
voor: 

a. overdracht aan andere ingezetenen van 
het Nederlandsche monetaire gebied; 

b. b't_talingen aan ingezetenen van Noor_ 
wegen; of 

c. overdracht aan ingezetenen van andere 
landen dan het Nederlandsche monetaire ge
bied en Noorwegen tot een omvang als zal 
worden toegestaan door de Koninklijke 
Noorsche Regeering volgens de regelen, als 
beoogd in artikel•g (III) van deze Overeen
komst. 

Art. 7. Wanneer de wisselkoers tusschen 
den Nederlandschen gulden en de Noorsche 
kroon wordt veranderd, zullen de saldi wor
den verrekend op den datum van die wijzi
ging tegen den wisselkoers, die te voren van 
kracht was. 

Wanneer het daaruit ontstane netto saldo 
is uitgedrukt in die valuta waarvan de waar
de verminderd is in verhouding tot de andere 
valuta, zal het saldo door het debiteurland 
worden gecorrigeerd in overeenstemming 
met de vermindering van de waarde van zijn 
valuta. 

Art. 8. De contracteerende Regeeringen 
zullen samenwerken ten einde elkander te 
steunen om Jcapitaaltransacties binnen het 
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kader van elkaars beleid te houden en in het 
bijzonder om overdrachten te voorkomen die 
niet rechtstreeks en op nuttige wijze econo
mische of commercieele doeleinden dienen. 

Art. 9. I. Indien gedurende den looptijd 
van deze Overeenkomst één van de contrac
teerende Regeeringen toetreedt tot een al
gemeene internationale monetaire overeen
komst, zullen de bepalingen van de onder
havige Overeenkomst worden herzien ten 
einde de eventueel vereischte wijzigingen aan 
te brengen. 

II. Gedurende het tijdvak, dat deze 
Overeenkomst van kracht blijft, zullen de 
contracteerende Regeeringen samenwerken 
om haar naar gelang van de omstandigheden 
met de noodige soepelheid toe te passen. 

De Nederlandsche Bank en ~orges Bank, 
als vertegenwoordigsters van haar onder
scheidene Regeeringen, zullen voeling hou
den wat betreft alle technische vraagstukken, 
die uit de Overeenkomst voortvloeien en zul
len nauw samenwerken in vraagstukken van 
deviezencontröle, die betrekking hebben op 
het Nederlandsche monetaire gebied en 
Noorwegen. 

III. . Wanneer de gelegenheid daartoe zich 
voordoet, zullen de contracteerende Regee
ringen met toestemming van de andere daar -
bij betrokken partijen er naar streven: 

a. Noorsche kronen in het bezit van in
gezetenen van het Nederlandsche monetaire 
gebied en guldens in het bezit van 'ingezete
nen van Noorwegen, b eschikbaar te stellen 
voor betalingen van loopenden aard aan de 
ingezetenen van landen buiten het Neder
landsche monetaire gebied en Noorwe'gen, en 

b. ingezetenen van landen buiten het 
Nederlandsche monetaire gebied en Noor
wegen in staat te stellen guldens, die te hun
ner beschikking staan te gebruiken voor be
talingen van loopenden aard aan ingezetenen 
van Noorwegen en Noorsche kronen, die te 
hunner beschikking staan te gebruiken voor 
betalingen van loopenden aard aan de inge
zetenen van het Nederlandsche monetaire ge: 
bied. 

IV. Hoewel elk der contracteerende Re
geeringen alleen verantwoordelijk zal zijn 
voor haar monetaire betrekkingen met der
den, zullen zij voeûng houden steeds wan
neer de monetaire betrekkingen van de eene 
de belangen van de andere raken. 

Art. xo. Ten behoeve van deze Overeen
koJt zal de uitdrukking "het Nederland
sc'fie monetaire gebied" de volgende gebie
den omvatten: het N ederlandsche grondge
bied !Il Europa (Nederland), de eilanden 
van den Nederlandschen Archipel in Azië 
(Nederlandsch-Indië) en de gebieden Cura
çao en Suriname. 

Art. II. Vrachten, verdiend door Noor
sche schepen, die bevracht zijn door inge
zetenen van Nederland, of vrachten, ver
diend door Nederlandsche schepen, die be
vracht zijn door ingezetenen van Noorwegen, 
anders dan vrachten voor het vervoer van 
goederen tusschen de twee landen, zullen 
slechts volgens de regelingen van deze Over -
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eenkomst worden vereffend, wanneer de 
vrachten zijn vastgesteld in Noorsche kronen 
of in Nederlandsche guldens. • 

Art. u. Deze Overeenkomst zal voor on
bepaalden tijd van kracht zijn, maar zal na 
onderling overleg kunnen wordert herzien en 
aangepast. Zij zal in werking treden op den 
dag van onderteekening. Op elk tijdstip daar
na kan elk der contracteerende Regeeringen 
schriftelijk mededeeling aan de andere doen 
van haar voornemen de Overeenkomst te be
eindigen; de Overeenkomst zal dan drie 
maanden na den dag van een dergelijke me
dedeeling buiten werking treden. 

In het geval van beëindiging van de Over
eenkomst zal een eventueel netto saldo, dat 
nog in het credit van één van de twee con
tracteerende Regeeringen staat, àf worden 
omgezet in schatkistbiljetten, uitgegeven 
door het debiteurland in de valuta van het 
crediteurland, àf worden vereffend op eeni
gerlei andere wijze als de twee Regeeringen 
overeenkomen. De bovenbedoelde schatkist
biljetten zullen drie procent rente dragen en 
worden afgelost in drie gelijke jaarlijksche 
termijnen.-

Gedaan in tweevoud te Oslo op dezen 
zesden dag ·van November 1945. 

Voor de Kon. Nederlandsche Regeering, 
G. P. LUDEN. 

Voor de Kon. Noorsche Regeering, 
TRYGVELIE. 

S. G 151 -17 Juni 1946. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 26sten 
Januari 1923, Stbl. No. 25, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in de artikelen 
17, eerste en tweede lid, en 25, sub b, 
der Land_ en Tuinbouwongevallenwet 
1922. 

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

van Sociale Zaken van 26. April 1946, no. 
2031, afdeeling Sociale Verzekering; 

Gelet op de artikelen 17, eerste en tweede 
lid, 25, sub b, en 122 der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Mei 1946, no. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Juni 1946, no. 2656, 
afdeeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt: 
Art. I. Artikel 6a van Ons besluit van 26 

Januari 1923, Staatsblad No. 25, laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 12 September 
1932, Staatsblad No. 468, wordt gelezen als 
volgt: 

"Een pand, als bedoeld in de artikelen 
17, eerste lid, en 25, sub b, der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922 of artikel II 

vrm Ons besluit van 30 Augustus 1923, 
Staatsblad No. 424, kan bestaan uit vorde-
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ringen op enkelvoudige schuldbekentenis, 
welke ingevolge artikel 5, leden 1 en 3, van 
de "Beleggingswet" 1928, Staatsblad No. 
507, toegelaten zijn als belegging voor de 
fondsen en instellingen, vermeld in artikel 1 

van laatstgenoemde wet, met inachtneming 
van de volgende regelen. 

1. a. Vorderingen op enkelvoudige schuld
bekentenis ten laste van Nederlandsche pro
vinciën, gemeenten, rechtstreeks of door 
deze onvoorwaardelijk voor rente en aflos
sing gewaarborgd, worden aangenomen na 
gunstig advies van Onze Ministers van Fi
nanciën en van Binnenlandsche Zaken ; 

b. Vorderingen op enkelvoudige schuld
bekentenis ten laste van Nederlandsche wa
terschappen, veenschappen en veenpolders, 
rechtstreeks of door deze onvoorwaardelijk 
voor rente en aflossing gewaarborgd, worden 
aanger.omen na gunstig advies van Onze Mi
nisters van Financiën en van Openbare Wer
ken en Wederopbouw. 

2. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
stelt de wa,rde van vorderingen op enkel
voudige schuldbekentenis vast, met inacht
neming van de volgende bepalingen: 

a. voor vorderingen op een Overheids
instantie, genoemd in artikel 5, lid 1, van de 
,,Beleggingswet" 1928, Staatsblad No. 507, 
of door die instantie onvoorwaardelijk voor 
rente en aflossing gewaarborgd, indien de 
looptijd op het oogenblik der in-pand-aan
bieding ten hoogste 5 jaren bedraagt, op het 
9/ ro gedeelte van de nominale waarde; 

b 0 voor andere vorderingen op enkelvou
dige schuldbekentenis dan genoemd onder a 
stelt het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
den koers vast, welke niet boven pari zal 
zijn en wordt de pandwaarde bepaald naar 
het 9/10 gedeelte van dien koers. 

Het bestuur der Rijksverzekeringsbank is 
te allen tijde bevoegd de koersen opnieuw 
vast te stellen; 

c. de looptijd van vorderingen op enkel
voudige schuldb-ekentenis kan ten hoogste 
40 jaren bedragen; 

d. schuldvorderingen met een langeren 
looptijd dan 5 jaren, waarvan de hoofdsom 
of het restant ten minste f500,ooo bedraagt, 
worden op verzoek van het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank verwisseld in ter 
beurze verhandelbare obligatiën. 

3. Met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 5 .van dit besluit kunnen de panden, 
bedoeld in artikel 17, eerste lid, en de geza
menlijke panden, bedoeld in artikel 25, sub 
b, der Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922 en artikel II van Ons besluit van 30 
Augustus x923, Staatsbla d No. 424, van d e n
zelfden pandgever voor ten hoogste 20 per
cent bestaan uit vorderingen op enkelvou
dige schuldbekentenis.". 

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

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

* 
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afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 17den Juni 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 28 Juni z946.) 
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zB Juni z946. BESLUIT, houdende rege
len, als bedoeld in artikel 9, lid 1, en ar
tikel 18 van het Algemeen Vorderings
besluit 1940, nopens de schadeloosstel
ling bij toepassing van dat besluit ten 
aanzien van eenige categorieën van roe
rende goederen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Oi:ize Ministers van 

Justitie ei:i van Financiën d .d . 16 April 1946, 
6e Afdeehng, No. no2; 

Gelet op de artikelen 9 en 18 van het Al
gemeen Vorderingsbesluit 1940 (Verordenin
genhlad voor het bezette Nede_tandsche ge
bied 1940, No. no) , alsmede op artikel 1 van 
de Algemeene Vorderingsregeling 1944 (Stbl. 
No. E 140); 

D en Raad van State gehoord (advies van 
21 M ei 1946, No. 20); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van den 31 Mei 1946, 6e 
Afdeeling, No. n77 en van 12 Juni 1946, No. 
245, Generale Thesaurie, Afdeéling Juridi
sche Zaken en B ewindvoering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Wanneer ingevolge een krach

tens het Algemeen Vorderingsbesluit 1940 
gedane vordering, eenig roerend goed, dat 
door of vanwege het Nederlandsche Beheers
instituut of het Militair Gezag, ingevolge 
artikel 48 van het Besluit Vijandelijk Ver
mogen de bevoegdheden van het Nederland
sche Beheersinstituut uitoefende, - terwijl 
het door dit instituut of het Militair Gezag 
feitelijk in beheer was genomen - is opge
slagen of onder welken titel ook, aan derden 
in feitelijk gebruik is verschaft, in eigendom 
aan den Staat overgaat, zal in afwachting 
van d~ uiteindelijke vaststelling der te be
talen schadeloosstelling, een door of van
wege Onzen Minister van Financiën met in
achtneming van het bepaalde in lid 2 van 
dit artikel te bepalen voorschot op de schade
loosstelfo;1g worden betaalbaar gesteld. 

2. Het bedrag, dat het voorschot ten 
hoogste zal mogen beloopen, wordt vastge
steld met overeenkomstige toepassing van 
hetgeen bij de leden 1 en 2 van artikel 3 en 
de artikelen 4 tot en met 7 van het Besluit 
op de Materieele Oorlogsschaden 1945 (Stbl. 
No- F 2.55) is bepaald voor de vaststelling 
van de aldaar bedoelde bijdrage in oorlogs
schade. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien zijner 
afkondiging. 

Onze Ministers van Justitie en van Fi
nanciën zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge-
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plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 18den Juni 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Justitie, KOLFSCHOTEN. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 25 Juni z946.) 
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20 Juni z946. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van burgemeester en wet
houders der gemeente Zuilen dd. 23 Mei 
1946, strekkende om alsnog verbetering 
aan te brengen in de kiezerslijst dier 
gemeente. 

Geschqrst tot z September z946. 
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22 Juni z946. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het 
op 29 Mei 1945 te Londen tusschen het 
K oninkrijk der Nederlanden en de Chi
neesche Republiek gesloten verdrag no
pens opheffing van exterritoriale rech
ten in China en regeling van aanver
wante zaken, met bijbehoorende nota's 
en verklaring. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien het op 29 Mei 1945 te Londen tus

schen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Chineesche Republiek gesloten verdrag no
pens opheffing van exterritoriale rechten in 
China en regeling van aanverwante zaken 
met bijbehoorende nota's en verklaring'. 
welke deel van het verdrag uitmaken, van 
welk verdrag, welke nota's en verklaring een 
afdruk en eene vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 1 

Overwegende dat de akten van bekrachti
ging van genoemd verdzag op 5 December 
1945 te Chungking zijn uitgewisseld; 

Overwegende mede, dat genoemd verdrag, 
overeenkomstig artikel g, op 5 December 
1945 in werking is getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bui~enlandsche Zaken van 18 Juni 1946, Di
rectie van het Protocol No. 16656; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag, met bijbehooren

de nota's en verklaring. aJsmede 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 
uitvoering van hetgeen ten deze wordt ver
eischt. 

Het Loo, den 22sten Juni 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Buitenl. Z., J . H. VAN RoYEN. 

(Uitgeg. z2 Juli z946.) 

1 E:ngelsche tekst is niet opgenomen. 
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VERTALING. 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen 

en 
Zijne Excellentie de President van de Na

tionale Regeering van de Chineesche Repu
bliek, 

Geleid door den wensch, in vriendschap
pelijken geest de algemeene betrekkingen 
tusschen beide landen duidelijker te om
schrijven en te dien einde bepaalde aange
legenheden met betrekking tot de regts
macht in China te regelen; 

Hebben besloten met dit doel een verdrag 
te sluiten en hebben te dien einde tot hun 
Gevolmachtigden benoemd; 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen: 

Zijne Excellentie Jonkheer E. F . M. J. 
Michiels van Verduynen, Haar waarnemend 
Minister van Buitenlandsche Zaken ; 

Zijne Excellentie de President van de Na
tionale Regeering van de Chineesche Repu
bliek: 

Zijne Excellentie den Heer Wunsz King, 
buitengewoon en gevolmachtigd Ambassa
deur van de Chineesche Republiek bij Hare 
Majesteit de Koningin der Nederlanden; 

Die, na elkander hunne in goeden en be
hoorlijken vorm bevonden volmachten te 
hebben · medegedeeld, zijn overeengekomen 
als volgt: 

Art. I. Het grondgebied van de Hooge 
Verdragsluitende Partijen, waarop dit Ver
drag van toepassing is, omvat voor wat be
treft de Chineesche Republiek alle gebieds
deelen van de Chineesche Republiek; en 
voor wat betreft het Koninkrijk der Neder
landen alle gebiedsdeelen van het Koninkrijk 
der Nederlanden. . 

In dit Verdrag zal de uitdrukking "onder
danen van de eene (of van de andere) Hooge 
Vèrdragsluitende Partij", ten aanzien van de 
Chineesche Republiek beteekenen alle per
sonen, die Chineesche staatsburgers zijn 
krachtens de Chineesche nationaliteitswet
ten; en ten aanzien van het Koninkrijk der 
Nederlanden, beteekenen alle personen, die 
Nederlandsche onderdanen zijn op grond van 
de Nederlandsche nationaliteitswetten. 

Art. II. Al die bepalingen van verdragen 
of overeenkomsten, van kracht tusschen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Chinee
sche Republiek, op grond waarvan de Ne
derlandsche Regeering of hare vertegen
woordigers bevoegd zijn regtsmacht uit te 
oefenen over Nederlandsche onderdanen of 
ondernemingen op het grondgebied van de 
Chineesche Republiek, worden hierbij afge
schaft. Nederlandsche onderdanen en onder
nemingen op het grondgebied van de Chi
neesche Republiek zullen zijn onderworpen 
aan de regtsmacht van de Regeering der 
Chineesche Republiek, overeenkomstig de 
beginselen van internationaal recht en ge
bruik. 

Art. 111. De Nederlandsche Regeering is 
van oordeel, dat het tusschen de Chineesche 
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Regeering en andere Regeeringen, met in
begrip van de Nederlandsche Regeering, op 
7 S ept ember IQOI te Peking gesloten Slot
protocol behoort te worden opgezegd en 
stemt er mede in, dat de krachtens dat Pro
tocol en de overeenkomsten, welke dit aán
vullen, aan de Nederlandsche Regeering toe
gekende rechten zullen ophouden te bestaan. 

D e Nederlandsche R egeering zal met de 
Regeering van de Chineesche Republiek sa
menwerken om tot het sluiten van nood
zakelijke overeenkomsten te geraken met 
andere betrokken Regeeringen, voor zooveel 
betreft de overdracht van het bestuur van en 
toezicht op de Diplomatieke Wijk in P ei
_ping, met inbegrip van de:; officieele rechten 
en verplichtingen van de D iplomatieke Wijk, 
aan de Regeering van de Chineesche Repu
bliek, met dien verstande, dat de Regeering 
van de Chineesche Republiek bij het over
nemen van het bestuur van en het toezicht 
op de Diplomatieke Wijk voorzieningen zaI 
treffen voor de aanvaarding en: nakoming 
van de officieele verplichtingen en lasten 
van de Diplomatieke Wijk en voor de erken
ning en bescherming van alle wettige rech
ten aldaar. 

De Regeering van de Chineesche Repu
bliek verleent bij deze een blijvend recht aan 
de Nederlandsche Regeering om voor offi
cieele doeleinden die gedeelten van het land, 
dat toegewezen is aan de Nederlandsche Re
geering in- de Diplomatieke Wijk in Peiping, 
te gebruiken, waarop gebouwen toebehoo
rende aan het Koninkrijk der Nederlanden 
zich bevinden. 

Art. IV. De Nederlandsche Regeering is 
van oordeel, dat de Internationale Nederzet
tingen in Shanghai en Amoy weder onder 
het bestuur en toezicht van de Regeering 
van de Chineesche Republiek gebracht die
nen te worden en stemt ermede in, dat de 
rechten aan de Nederlandsche Regeering 
verleend met betrekking tot die Nederzet
tingen zullen ophouden te bestaan. 

De Nederlandsche Regeering zal met de 
Regeering van de Chineesche Republiek sa
menwerken om tot het · sluiten van nood
zakelijke overeenkomsten te geraken met an
dere betrokken Regeeringen voor zooveel be
treft de overdracht aan de Regeering van de 
Chineesche Republiek van het bestuur van 
en toezicht op de Internationale Nederzet
tingen in Shanghai en Amoy, met inbegrip 
van de officieele rechten en verplichtingen 
van de Diplomatieke Wijk, met dien ver
stande, dat de Regeering van de Chineesche 
Republiek bij het overnemen van het be
stuur van en het toezicht op die Nederzet
tingen voorzieningen zal treffen voor de 
aanvaarding en nakoming van de officieele 
verplichtingen en lasten van die Nederzet
tingen en voor de erkenning en bescherming 
van alle wettelijke rechten aldaar. 

Art. V. Ten einde alle geschillen te voor
komen over bestaande rechten in verband 
met of met betrekking tot bestaande rechts
titels op onroerende goederen gelegen op het 
grondgebied van de Chineesche Republiek, 
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en in het bezit van Nederlandsche onderda
nen of ondernemingen, of van het Koninkrijk 
der Nederlanden, in het bijzonder geschillen, 
die mochten voortspruiten uit het buiten
werking stellen van verd,agen of overeen
komsten, als bepaald in artikel II, wordt 
overéengekomen, dat dergelijke bestaande 
rechten of rechtstitels onaantastbaar zullen 
zijn en op geen andere gronden zullen wor
den betwist dan van bewijs, behoorlijk in 
rechten geleverd, van bedrog, of van bedrie
gelijke of andere oneerlijke practijken bij de 
verkrijging van dergelijke rechten of rechts
titels, met dien verstande, dat geen enkel 
recht of rechtstitel ongeldig verklaard zal 
worden uit hoofde van eenige latere wijzi
ging in de officieele procedure door welke 
hetzelve werd verkregen. 

Voorts wordt overeengekomen, dat deze 
rechten of rechtstitels onderworpen zullen 
zijn aan de wetten en verordeningen van d e 
Chineesche Republiek voor wat betreft be
lasting, nationale verdediging en souvereine 
macht; en dat dergelijke rechten en rechts
titels niet mogen worden vervreemd aan de 
Rege<;:ring of ónderdanen van een derde mo
gendheid zonder uitdrukkelijke toestemming 
van de Regeering van de Chineesche Re
publiek. 

Voorts wordt overeengekomen, dat, indien 
de Regeering van de Chineesche Republiek 
het wenschelijk mocht achten om bestaande 
erfpachten of andere schriftelijke bewijsstuk
ken met betrekking tot onroerende goederen 
in bezit van Nederlandsche onderdanen of 
ondernemingen, of van het Koninkrijk der 
Nederlanden, te vervangen door nieuwe ei
gendomsacten, de vervanging door de Chi
neesche autoriteiten geheel kosteloos zal ge
schieden en dat de nieuwe eigendomsacten 
de houders van dergelijke pachten of andere 
schriftelijke bewijsstukken en hun wettige 
erfgenamen en rechtverkrijgenden volledig 
zullen beschermen, onverminderd hun vroe
gere rechten en belangen, met inbegrip van 
het recht van vervreemding. 

Voorts wordt overeengekomen, dat Neder
landsche onderdanen of ondernemingen door 
de Chineesche autoriteiten niet zullen wor
den verplicht of verzocht om eenige rechten 
te betalen in verband met overdracht van 
grond voor of met betrekking tot eenige pe
riode voorafgaande aan den datum van de 
inwerkingtreding van dit Verdrag. 

Art. VI. Ieder der Hooge Verdragsluiten
de Partijen zal aan de onderdanen van de 
andere het recht verleenen om haar grond
gebied te betreden of te verlaten, alsmede 
het recht om binnen de geheele uitgestrekt
heid van haar grondgebied te reizen, te ver
blijven en handel te drijven. 

Elk der beide Regeeringen zal trachten om 
• ten aanzien van alle rechtsgedingen en alle 

zaken betreffende de rechtspleging en belas
tingheffing onverschillig van welken aard, 
aan de onderdanen en ondernemingen van 
de andere een niet minder gunstige behan
deling toe te kennen dan die, welke genoten 
wordt door haar eigen onderdanen binnen 
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haar eigen grondgebied. 
Art. VII. De Hooge Verdragsluitende 

Partijen komen wederkeerig overeen, dat aan 
de consulaire ambtenaren, behoorlijk voor
zien van exequaturs, van een van de Hooge 
Verdragsluitende Partijen, zal worden toege
staan om te verblijven in die havens, plaat
sen of steden van de andere Hooge Verdrag
sluitende Partij, als zal worden overeenge
komen. 

De consulaire ambtenaren van de eene 
Hooge Verdragsluitende Partij zullen het 
recht hebben om zich met de onderdanen 
van hun land binnen de grenzen van hun 
consulaire districten te onderhouden, met hen 
in verbinding te treden en hun raad te ge
ven; zij zullen onmiddellijk op de hoogte ge
steld worden, wanneer de onderdanen van 
hun land zich in hechtenis, onder arrest of 
in gevangenschap bevinden, en hun zal, na 
behoorlijke kennisgeving aan de bevoegde 
instanties, worden toegestaan om dergelijke 
onderdanen te bezoeken; en in het algemeen 
zullen aan de consulaire ambtenaren van de 
eene Hooge Verdragsluitende Partij binnen 
het grondgebied van de andere Hooge Ver
dragsluitende Partij de rechten, voorrechten 
en immuniteiten worden verleend, die vol
gens modern internationaal gebruik worden 
genoten door consulaire ambtenaren. 

Eveneens wordt overeengekomen, dat de 
onderdanen van de eene Hooge Verdragslui
tende Partij binnen het grondgebied van de 
andere Hooge Verdragsluitende Partij te al
len tijde het recht zullen hebben om zich in 
verbinding te stellen met de consulaire amb_ 
tenaren van hun land. Berichtgevingen aan 
hun consulaire ambtenaren van de onderda
nen van de eene Hooge Verdragsluitende 
Partij, die zich in hechtenis, onder arrest of 
in gevangenschap bevinden, of die zich han
gende hun berechting binnen het grondge
bied van de andere Hooge Verdragsluitende 
Partij bevinden, zullen door de plaatselÎjke 
autoriteiten aan hun consulaire ambtenaren 
worden overgebracht. 

Art. VIII. De Hooge Verdragsluitende 
Partijen zullen onderhandelingen aanknoo
pen nopens de totstandkoming van een al
omvattend modern verdrag of verdragen van 
vriendschap, handel, scheepvaart en consu
laire rechten op verzoek van de eene of de 
andere Partij, of in elk geval binnen zes 
maanden na d e staking van vijandelijkheden 
in den oorlog tegen de gemeenschappelijke 
vijanden, waarin zij thans beide gewikkeld 
zijn. Het verdrag of de verdragen, waarover 
aldus zal worden onderhandeld, moeten ge
baseerd worden op de beginselen van inter
nationaal recht en gebruik, zooals deze tot 
uitdrukking komen in de moderne inter
nationale praktijk en in de moderne verdra
gen, welke elk der Hooge Verdragsluitende 
Partijen onderscheidenlijk met andere Mo
gendheden heeft gesloten gedurende de laat
ste _jaren. 

Hangende de sluiting van het verdrag of 
de verdragen, ,waarnaar in het vorige lid 
wordt verw'ezen, stemt elke der Hooge Ver-
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dragsluitende Partijen ermee in, dat aan de 
consulaire ambtenaren van de andere zal 
worden toegestaan om hun functies als zoo
danig uit te oefenen in overeenstemm~ng met 
algemeene beginselen van internationaal 
recht in alle havens, steden en plaatsen van 
eerstgenoemde, die opengesteld zijn of zul
len worden voor consulaire ambtenaren van 
welk vreemd land ook. 

Indien zich hangende de sluiting van het 
verdrag of de verdragen, waarnaar in het 
eerste lid wordt verwezen, in de toekomst 
vragen mochten voordoen rakende de rech
ten van Nederlandsche onderdanen of onder
nemingen, of van het Koninkrijk der Neder
landen binnen het grondgebied van de Chi
neesche Republiek, en indien deze vragen 
niet worden gedekt door het onderhavige 
Verdrag en de Notawisseling of door de be
palingen van bestaande verdragen, conven
ties of overeenkomsten tusschen de Hooge 
Verdragsluitende Partijen, die niet buiten 
werking gesteld zijn door of onvereenigbaar 
zijn met dit Verdrag en de Notawisseling, 
zullen dergelijke vragen besproken worden 
door de vertegenwoordigers van de beide 
Regeeringen en beslist worden overeen
komstig de algemfen aanvaarde beginselen 
van internationaal recht en de moderne in
ternationale practijk. 

Art. IX. Het onderhavige Verdrag zal 
worden bekrachtigd en de bekrachtigingsoor
konden zullen zoo spoedig mogelijk te Chun
king worden uitgewisseld. 

Het Verdrag zal van kracht worden op den 
dag van de uitwisseling der bekrachtigingen. 
Ter oorkonde waarvan de bovengenoemde 
Gevolmachtigden het onderhavige Verdrag 
hebben onderteekend en van hun zegels heb
ben voorzien. 

Gedaan te Londen den 29sten Mei 1945, 
overeenkomende met den 29sten dag van de 
vijfde maand van het 34ste jaar van de Chi
neesche Republiek, in tweevoud en in de 
Engelsche taal. 

E. F. M. J. Michiels van Verduynen. 
Wunsz King. 

~ otawlssellng, 

Londen, 29 Mei 1945. 
Excellentie, 

In aansluiting op het Verdrag, hetwelk he
den is geslbten tusschen Zijne Excellentie 
den President van de Nationale Regeering 
van de Chineesche Republiek en Hare Ma
jesteit de Koningin der Nederlanden, heb ik 
de eer bij deze te verklaren, dat het navol
gende wordt overeengekomen: 

1. a) De Nederlandsche Regeering 
doet afstand van alle bestaande rechten 

in verband met het systeem van verdragha
vens in China; 

b) De Nederlandsche Regeering 
doet afstand van alle bestaande rechten 

met betrekking tot de bijzondere rechtban
ken in de Internationale Nederzettingen in 
Shanghai en Amoy; 
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c) De Nederlandsche Regeering 
doet afstand van alle bestaande rechten 

met betrekking tot de indienstneming van 
buitenlandsche loodsen in de havens van de 
gebiedsdeelen van de Chineesche Republiek; 

d) De N ederlandsche Regeering 
doet afstand van alle bestaande rechten 

ten aanzien van de kustvaart en binnenvaart 
in de wateren van de Chineesche Republiek; 

e) De Nederlandsche Regeering 
doet afstand van alle bestaande rechten 

met betrekking tot de binnenkomst van haar 
marinevaartuigen in de wateren van de Chi
neesche Republiek zonder voorafgaande toe_ 
stemming van de Nationale Regeering van 
de Chineesche Republiek. 

2. Overeengekomen wordt, dat aan de 
koopvaárdijschepen van de eene Hooge Ver
dragsluitende Partij toegestaan aal worden 
om vrij de havens, plaatsen en wateren gele
gen in de gebiedsdeelen van de andere Hooge 
Verdragsluitende Partij, welke opengesteld 
worden of zullen wo,-den voor overzeesche 
koopvaardijschepen, binnen te loopen en dat 
de behandeling, welke door dergelijke sche
pen in dergelijke havens, plaatsen. en. wate
ren wordt genoten, niet minder gunstig zal 
zijn dan die, welke door de eigen schepen 
wordt genoten en even gunstig als die, welke 
door schepen van een derde mogendheid 
wordt genoten. 

3. Overeengekomen wordt, dat de orders, 
bevelen, vonnissen, besluiten en andere han
delingen van de Nederlandsche consulaire 
rechtbanken in de Chineesche Republiek be_ 
schouwd zullen worden als res judicata en 
dat zij tenuitvoergelegd zullen worden door 
de Chineesche autoriteiten, wanneer zulks 
noodig is voor de uitvoering van dergelijke 
orders, bevelen, vonnissen, besluiten en an
dere handelingen. 

4. Voorts wordt overeengekomen, dat de 
onderdanen van'ieder van beide Booge Ver
dragsluitende Partijen het recht zullen ge
nieten om onroerende goederen te verwerven 
en te behouden in alle gebiedsdeelen van de 
andere Hooge Verdragsluitende Partij , in 
overeenstemming met de voorwaarden en 
voorschriften, welke door de wetten en ver
ordeningen van die Hooge Verdragsluitende 
Partij worden vereischt. 

5. Voorts wordt overeengekomen, dat 
vraagstukken, welke betrekking mochten 
hebben op de souvereiniteit van de Chinee
sche Republiek en welke niet gedekt worden 
door het onderhavige Verdrag of de onder
havige Nota, besproken zullen worden door 
de vertegenwoordigers van de Nationale Re
geering van de Chineesche Republiek en van 
de Nederlandsche Regeering, en beslist zul
len worden in overeenstemming met de al
gemeen aanvaarde beginselen van interna
tionaal recht en modern internationaal ge
bruik. 

6. Overeengekomen wordt, dat deze over_ 
eenkomsten en afspraken, indien goedge
keurd door Uwer Excellentie's Regeering, ge
acht zullen worden deel uit te maken van het 
Verdrag, hetwelk heden is onderteekend, en 
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geacht zullen worden op het tijdstip van in
werkingtreding van dat Verdrag van kracht 
te worden. 

Ik zal het op prijs stellen, indien Uwe Ex
cellentie het bovenstaande zoudt willen be
vestigen. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik 
Uwer Excellentie de hernieuwde verzekering 
mijner ze~r bijzondere hoogachting aan te 
bieden. 

Wunsz King. 

Londen, 29 Mei 1945. 
Excellentie, 

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen 
van Uwer Excellentie's schrijven van heden, 
luidende als volgt: 

"In aansluiting op het Verdrag, hetwelk 
heden is gesloten tusschen Zijne Excellentie 
den President van de Nationale Regeering 
van de Chineesche Republiek en Hare Maje_ 
steit de Koningin der Nederlanden, heb ik 
de eer bij deze te verklaren, dat het navol
gende wordt overeengekomen: 

1. a) De Nederlandsche Regeering 
doet afstand vän alle bestaande rechten in 

verband met het systeem van verdragha
vens in China; 

b) De Nederlandsche Regeering 
doet afstand van alle bestaande rechten 

met betrekking tot de bijzondere rechtban
ken in de Internationale Nederzettingen in 
Shanghai en Amoy; 

c) De Nederlandsche Regeering 
doet afstand van alle bestaande rechten 

met betrekking tot de indienstneming van 
buitenlandsche loodsen in de havens van de 
gebiedsdeelen van de Chineesche Republiek; 

d) De Nederlandsche Regeering 
doet afstand van alle bestaande rechten 

ten aanzien van de kustvaart en binnenvaart 
in de wateren van de Chineesche Republiek; 

e) De Nederlandsche Regeering 
doet afstand van alle bestaande rechten 

met betrekking tot de binnenkomst van haar 
marinevaartuigen in de wateren van de Chi
neesche Republiek zonder voorafgaande toe
stemming van de Nationale Regeering van 
de Chineesche Republiek. 

2. Overeengekomen wordt, dat aan de 
koopvaardijschepen van de eene Hooge Ver
dragsluitende Partij toegestaan zal worden 
om vrij de havens, plaatsen en wateren ge
legen in de gebiedsdeelen van de andere 
Hooge Verdragsluitende Partij, welke open
gesteld worden of zullen worden voor over
zeesche koopvaardijschepen, binnen te loo
pen en dat de behandeling, welke door der
gelijke schepen in dergelijke havens, plaat
sen en wateren wordt genoten, niet minder 
gunstig zal zijn dan die, welke door de eigen 
schepen wordt genoten en even gunstig als 
die, welke door schepen van een derde mo
. gendheid wordt genoten. 

3. Overeengekomen wordt, dat de orders, 
bevelen, vonnissen, besluiten en andere han
delingen van de Nederlandsche consulaire 
rechtbanken in de Chineesche Republiek be-
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schouwd zullen worden al~ res judicata en 
dat zij tenuitvoergelegd zullen worden door 
de Chineesche autoriteiten, wanneer zulks 
noodig is voor de uitvoering van dergelijke 
orders, bevelen, vonnissen, besluiten en an
dere handelingen. 

4. Voorts wordt overeengekomen, dat de 
onderdanen van ieder van beide Hooge Ver
dragsluitende Partijen het recht zullen: ge
nieten om onroerende goederen te verwerven 
en te behouden in alle gebiedsdeelen van de 
andere Hooge Verdragsluitende Partij, in 
overeenstemming met de voorwaarden en 
voorschriften, welke door de wetten en ver
ordeningen van die Hooge Verdragsluitende 
Partij worden vereischt. 

5. Voorts wordt overeengekomen, dat 
vraagstukkeq, welke betrekking mochten 
hebben op de souvereiniteit van de Chinee
sche Republiek en welke niet gedekt worden 
door het onderhavige Verdrag of de onder
havige Nota, besproken zullen worden door 
de vertegenwoordigers van de Nationale Re
geering van de Chineesche Republiek en van 
de Nederlandsche Regeering, en beslist zul
len worden in overeenstemming met de al
gemeen aanvaarde beginselen van internatio
naal recht en modem internationaal gebruik. 

6. Overeengekomen wordt, dat deze over
eenkomsten en afspraken, indien goedge
keurd door Uwer Excellentie's Regeering, ge
acht zullen worden deel uit te maken van het 
Verdrag, hetwelk heden is onderteekend, en 
geacht zullen worden op het tijdstip van in
werkingtreding van dat Verdrag van kracht 
te worden. 

Ik zal het op prijs stellen, indien Uwe Ex
cellentie het bovenstaande zoudt willen be
vestigen." 

Ik heb de eer de overeenkomsten en af
spraken, als vermeld in Uwer Excellentie's 
schrijven, te bevestigen, dewelke geacht zul
len worden deel uit te maken van het Ver
drag, hetwelk heden is onderteekend en ge
acht zullen worden op het tijdstip van in
werkingtreding van dat Verdrag van kracht 
te worden. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik 
Uwer Excellentie de hernieuwde verzekering 
mijner zeer bijzondere hoogachting aan te 
bieden. 

É. F. M. J. Michiels van Verduynen. 

Goedgekeurde minuut. 

Met betrekking tot Paragraaf 2 van de No
tawisseling, welke deel uitmaakt van het he
den onderteekende Verdrag, wordt overeen
gekomen, dat beide Hooge Verdragsluitende 
Partijen zich het recht voorbehouden om 
hare havens te sluiten voor alle overzeesche 
koopvaardijschepen om redenen van natio
nale veiligheid. 

Londen, 29 Mei 1945 . 

E. F. M. J. Michiels van Verduynen. 
Wunsz King. 



115 

S. G 155 

z4 Juni z946. BESLUIT tot verlenging van 
de schorsing van het -besluit van den 
tijdelijken raad der gemeente Noordwijk 
d .d. 7 Dec. 1945, waarbij is besloten 
artikel 15 van het Besluit Tijdelijke 
Voorziening Gemeenteraden als niet
verbindend te beschouwen en de rege
ling en het bestuur van de huishouding 
der gemeente uit te oefenen volgens d e 
regelen, in de gemeentewet gesteld. 

Schorsing verlengd tot-z Januari z947. 

S. G 156 

z5 Juni · z946. BESLUIT, betreffende de 
verkrijgbaarstelling van postzegels met 
de beeltenissen van Rare Koninklijke 
Hoogheden Prinses Beatrix, Prinses 
Irene en Prinses Margriet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Sociale Zaken van 20 Mei •1946 Nr. 4 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie en van 4 Juni 1946, No. 308 C.Z., 
Afd. Volksgezondheid; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 24, 2e 
lid der Postwet (Staatsblad 1919 Nr . . 543) 
en artikel 14, § 1, 2e lid en§ 2, 1e lid van het 
Póstbesluit 1925 (Staatsblad Nr. 396); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Gedurende een door Onzen Mi

nister van B innenlandsche Zaken te bepalen 
tijdvak worden van Rijkswege ten bate van 
het bescherming- en hulpbehoevende kind in 
het algemeen, uitgezonderd de zuigelingen
bescherming, en van de tuberculosebestrij
ding, bijzondere postzegels aan de kantoren 
der Posterijen verkrijgbaar gesteld. 

2. 1. De in het vorige artikel bedoelde 
postzegels worden uitgegeven in door Onzen 
genoemden Minister aan te wijzen waarden. 
De zegels worden verkocht met een door 
hem in overleg met Onzen Minister van So
ciale Zaken vast te stellen toeslag boven de 
frankeerwaarde. 

2. Zij dragen onderscheidenlijk de beel
tenissen van Hare Koninklijke Hoogheden 
Prinses Beatrix, Prinses Irene en Prinses 
Margriet. 

3 . De opbrengst van de zegels, na aftrek 
van de frankeerwaarde, de kosten van aan
maak en andere bijzondere kosten uit de uit.. 
gifte voortvloeiende, wordt voor gelijke dee
len ter beschikking gesteld van Onze Mi
nisters van Binnenlandsche Zaken en van 
Sociale Zali:en. 

4. Door Onze vorengenoemde Ministers 
worden ieder voor zooveel zijn Departement 
betreft, de vereenigingen of instellingen aan
gewezen, die in de opbrengst der zegels zul
len deelen en nadere regelen vastgesteld om
trent die verdeeling. 

3. 1. Op ·de ingevolge dit besluit uitge
geven postzegels zijn van toepassing de be-
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palingen, welke gelden voor de gewone post
zegels, behoudens dat de geldigheidsduur 
voor het gebruik eindigt met den 31sten De
cember 1947. 

2. De exemplaren van de hierbedoelde 
bijzondere postzegels, welke na het verstrij
kc;n van het tijdvak van verkrijgbaarstelling 
aan de kanto~tn der Posterijen niet zijn ver
kocht, zullen worden vernietigd. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Za
ken en van Sociale Zaken zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

Het L?o, den 25sten Juni 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

De Min. v. Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. z2 Juli z946). 

S. G 157 

26 Juni z946. BESLUIT, houdende herzie
ning der aanwijzing van commandeeren
de generaals, in den zin van artikel 243 
der ·R egtspleging bij de Landmagt en 
van het Organisatiebesluit Rechtsple
ging te Velde 1944 en eenige daarmede 
verband houdende voorzieningen. 

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

Algemeene Oorlogvoering van het Konink
rijk, van Oorlog, van Marine, van Overzee
sche Gebiedsdeelen en van Justitie d.d. 8 
Mei 1946, Mil. Jur. Adviseur, Nr. 322; 

0. dat de aanwijzing van commandeerende 
generaals in den zin van artikel' 243 van de 
Regtspleging bij de Landmagt en in d en zin 
van het Organisatiebesluit Rechtspleging te 
Velde 1944 dient te worden herzien en dat in 
verband daarmede Onze besluiten van 18 
December 1941 (Staatsblad No. C xo) , van 
9 September 1944 (Staatsblad No. E 74) en 
van 21 Februari 1946 (Staatsblad No. G 34) 
behooren te worden ingetrokken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Als commandeerende generaals in 

den zin van artikel 243 van de Regtspleging 
bij de Landmagt en in den zin van het Or
ganisatiebesluit Rechtspleging te Velde 1944 
worden aangewezen: 

a. de Chef van den Generalen Staf (met 
ingang van z9 November z945), 

b. de Commandant van het Leger in Ne
derlandsch-Indië (met ingang van 3z Ja
nuari z946), 

c. de Commandant van de Nederland
sche Troepen in Engeland ( met ingang van 
25 Mei z945), 

,d. de Territoriaal Bevelhebber in Neder
land (met ingang van 4 Maart z946), 

e. de Legerkorpscommandanten (met in
gang van een nader door Ons te bepalen 
datum), 

f. de Divisiecommandanten (Cotnman
dant Divisie A met ingang van z9 Novem-
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ber z945; de overige divisiecommandanten 
met ingang van een voor ieder hunner nader 
door Ons te bepalien datum). 

2. 1. De verwijzingsofficieren, de krijgs
raad te velde, de auditeurs-militair te velde, 
de officieren-commissaris en de offieieren
secretaris, aangewezen, benoemd en - voor 
zooveel noodig - beëedigd • 

a. door den Chef van den Staf Militair 
Gezag, 

b . terzake van de uitoefening van de mi
litaire justitie bij de Nederlandsche Troepen 
in het Verre Oosten, 

c. terzake van de uitoefening van de mi
litaire justitie bij de Nederlandsche Troepen 
in Engeland, Noord-Ierland en Canada, 

d. ingevolge Ons besluit van 9 Septem
ber 1944 (Staatsblad No. E 74), worden, 
voor zooveel nooclig, van den aanvang van 
hun werkzaamheid als zoodanig ten behoeve 
van de na te noemen commandeerende gene
raals af geacht te zijn aangewezen, benoemd 
en beëedigd door onderscheidenlijk 

a. den Territoriaal Bevelhebber in Ne
derland, 

b. den Bevelhebber der Strijdkrachten 
Oost, als commandeerend generaal aangewe
zen bij Ons besluit van 27 December 1945 
(Staatsblad No. F 328) en den Comman
dant van het Leger in Nederlandsch- Inclië, 

c . den Commandant der Nederlandsche 
Troepen in Engeland, 

d. den Chef van den Generalen Stal, den 
Commandant van de Divisie A, en - voor 
zoover uitgezonden ten behoeve van de uit
oefening van de militaire justitie bij de Ne
derlandsche Troepen in het Verre Oosten -
voor zooveel noodig ook door den betrokken, 
ingevolge artikel 3 van dit besluit als com
mandeerend generaal aan te merken com
mandant. 

2- Het bepaalde in het vorige lid geldt 
uitsluitend ten aanzien van hen, wier werk
zaamheid ten behoeve van den betrokken 
commandeerenden generaal voor den dag 
van inwerkingtreding van dit besluit is aan
gevangen. 

3, Rechtshandelingen, welke voor den 
dag van inwerkingtreding van dit besluit 
zijn verricht ten behoeve van de uitoefening 

• van de militaire justitie bij de Nederland
sche Trnepen in het Verre Oosten en we_lke 
niet - ook niet met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 1 en 2 van dit be
sluit - geacht kunnen worden door of op last 
van den Bevelhebber der Strijdkrachten 
Oost of den Commandant van het Leger in 
Nederlandsch-Indië te zijn geschied, worden 
geacht te zijn verricht door of op last van 
den commandant, die ten aanzien van de 
betrokken zaak hetzij over de verwijzing 
heeft beslist, hetzij het fiat executie heeft 
verleend, welke commandant voor zoover die 
rechtshandelingen betreft mede als comman_ 
deerend generaal in den zin van artikel 243 
van de Regtspleging bij de Landmagt en ar
tikel 1 van het Organisatiebesluit Rechtsple
ging te Velde 1944 wordt geacht te zijn aan
gewezen. 
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4. 1. Onze besluiten van 18 December 
1941 (Staatsblad No. C 10) en van 15 Fe
bruari 1945 (Staatsblad No. F 9) treden 
buiten werking. 

2. Onze besluiten van 9 September 1944 
(Staatsblad No. E 74) en van 21 Februari 
1946 (Staatsblad No. G 34) worden geacht 
buiten werking te zijn getreden op 19 No
vember 1945: 

5, Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag zijner afkondiging. 

Onze Ministers voor Algemeene Oorlog
voering van het Koninkrijk, van Oorlog, van 
Marine, van Overzêesche Gebiedsdeelen en 
van Justitie zijn ieder voor zooveel hem be
treft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, den 26sten Juni 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Alg. Oorlogv. v. h. Koninkrijk, 
W. SCHERMERHORN. 

De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 
De Min. van Marine, DE Boov. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 
De Min. van justitie, KOLFSCHOTEN. 

(Uitgeg. 29 Juni z946). 

S. G 159 

27 Juni z946. BESLUIT, houdende afwij
king van het bepaalde aan het slot van 
artikel 1 van het Koninklijk besluit van 
7 November 1928 (Staatsblad no. 413) 
ten aanzien van de Rijksuitgaven voor 
het dienstjaar 1 944. 

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

Financiën, van 25 Juni 1946, Generale The
saurie, Dienst der Rijksbegrooting, afdee
ling Begrootingszaken, no. 249; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, af 
te wijken van het bepaalde aan het slot van 
artikel 1 van Ons besluit van 7 November 
1928 (Staatsblad no. 413), ten aanzien van 
de Rijksuitgaven voor het dienstjaar 1944; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Ten aanzien van de Rijksuitgaven 

voor het dienstjaar 1944 wordt het bepaalde 
aan het slot van artikel 1 van Ons besluit van 
7 November 1928 (Staatsblad no. 413) a1s 
volgt gelezen: 

,,met dien verstande, dat voor d_e uitga
ven, waarvoor opdrachten tot betahng wor
den afgegeven in de maanden April tot en 
met Juni 1946, de verevening in elk geval 
moet worde aangevraagd uiterlijk 30 Juni 
1946". 

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 27sten Juni 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Fi~ciën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 29 Juni z946.) 
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29 juni 1946. BESLUIT, betreffende ver
lenging van de schorsing van het be
sluit van den raad der gemeente Waspik 
d.d. 7 December 1945, houdende benoe
ming van Fr. van Beurden tot secretaris 
dier gemeente. 

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

Binnenlandsche Zaken van 26 Juni 1946, No. 
U 14296, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
Bureau Bestuurszaken; 

Gezien Ons besluit van 4 Januari 1946, 
No. 2, houdende schorsing tot 1 Juli 1946 
van het besluit van den raad der gemeente 
Waspik d.d. 7 December 1945, waarbij Fr. 
van Beurden werd benoemd tot secretaris 
dier gemeente; 

Overwegende, dat het onderzoek naar de 
vraag, of genoemd raadsbesluit in strijd is 
met de wet, niet vóór 1 Juli 1946 zal zijn be
eindigd ; . 

Gelet op de artikelen 185-187 der ge
meentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de schorsing van bovenvermeld besluit van 

den raad der gemeente Waspik te verlengen 
tot 1 Januari 1947. 

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

Het Loo, den 29sten Juni 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 12 juli 1946). 
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29 Juni 1946. BESLUIT, houdende buiten
werkingstelling van de voorloopige 
schorsing van het Dertiende Uitvoerings
besluit van den Commissaris voor de be
langen van de Nederlandsche Weer
macht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
van 8 Februari 1946, Afd. A Il, Bur. 2, No. 
51; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken, de voorloopige schorsing van het 
Dertiende Uitvoeringsbesluit van den Com
missaris vooi- de belangen van de Nederland
sche Weermacht nopens maatregelen ten 
aanzien van de bezoldiging en verzorging 

• van militair en burgerlijk personeel der N e
derlandsche Zee- en Landmacht, opgenomen 
onder no. 39 in aflevering no. 13 van het 
,,Verordenin genblad voor het bezette Neder
landsche gebied 1944", buiten werking te 
stellen; 

Gelet op de artikelen 15 en 28 van het 
Besluit bezettingsmaatregelen; 

Den R aad van State gehoord (adv ies van 
7 M ei 1946, ·no. 6); 

1946 

Gezien het nader rapport van Onze voor
n~mde Ministers d.d. 4 Juni 1946, Afdee
ling A II, Bur. 2, No. 226; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

De voorloopige schorsing, als bedoeld in 
artikel 15, eerste lid, van het Besluit Bezet
tingsmaatregelen, geldt niet ten aanzien van 
het Dertiende Uitvoeringsbesluit van den 
Commissaris voor de belangen van de Neder
landsche Weermacht nopens maatregelen 
ten aanzien van de bezoldiging en verzorging 
van militair en burgerlijk personeel der Ne
derlandsche Zee- en Landmacht, opgenomen 
onder no. 39 in aflevering no. 13 van het 
,,Verordeningenblad voor het bezette Ne
derlandsche gebied 1944" en wordt geacht 
te dezer zake nimmer te hebben gegolden. 

On.ze Ministers van Oorlog en van Ma
rine zijn, ieder voor zooveel hem betreft, be
last met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Het Loo, den 29sten Juni 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Oorlog, J. MEYNEN. 

De Min. van Marine, DE BooY. 
( Uitgeg. 16 juli 1946). 
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r Juli 1946. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Berlicum d.d. 7 Juni 1946, houdende 
benoeming van M. van Boven tot ont
vanger dier gemeente. 

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

Binnenlandsche Zaken van 24 Juni 1946, No. 
13569, Afdeeling Binn_~nlandsch Bestuur, 
Bureau Bestuurszaken, tot schorsing van het 
raadsbesluit der gemeente Berlicum, van 7 
Juni 1946._waarbij M. van Boven is benoemd 
tot ontvanger dier gemeente; 

0. dat het wenschelijk is, hangende het 
onderzoek naar de vraag, of dat besluit in 
strijd is met de wet, de werking daarvan te 
voorkomen; 

Gelet op de artikelen 185- 187 der Ge
meentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van den Raad der 

gemeente Berlicum tot 1 Januari 1947 te 
schorsen. 

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

H et Loo, den rnten Juli 1946-
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

( Uitgeg. IO Juli 1946). 
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2 Juli r946. BESCHIKKING van den Mi-

nister van Financiën, houdende betaal
baarstelling van bijdragen wegens scha
de aan roerende goederen, behoorende 
tot een bedrijf. (Vierde Uitvoeringsbe
schikking Besluit op de Materieele Oor
logsschaden 1945). 

De Minister van Financiën, 
Gelet op artikel 9, lid 3, van het Besluit 

op de Materieele Oorlogsschaden 1945 
(Staatsblad No. F 255) en op artikel 1 

van het Machtigingsbesluit Geldzuivering 
(Staatsblad No. F 133); 

Heeft goedgevonden en verstaan te bepa
len als volgt: 

Art. 1. Waar in deze beschikking wordt 
gesproken van "bijdrage" wordt daaronder 
verstaan de bijdrage wegens schade aan roe
rende goederen,-welke tot een bedrijf behoo
ren of het uitoefenen van een beroep dienen, 
vastgesteld ingevolge afdeeling II van het 
Besluit op de Materieele Oorlogsschaden 
1945, zoomede de bijdrage wegens schade 
aan niet tot een bedrijf behoorend huisraad 
van een rechtspersoon, vastgesteld op grond 
van artikel 6, lid 3, van dat besluit. 

Waar in deze beschikking wordt gespro
ken van "Herstelbank", wordt daaronder 
verstaan de Maatschappij tot Financiering 
van het Nationaal Herstel N.V. 

2. Van de vastgestelde bijdrage - voor 
zobv er die niet reeds ingevolge artikel 8, lid 
1, van het Besluit op de Materieele Oorlogs-_ 
schaden 1945 bij voorschot is uitbetaald -
worden de bedragen, bedoeld in artikel 8, 
leden 2 en 3 van dat besluit, door de zorg 
van het Commissariaat voor Oorlogsschade 
(afdeeling Centraal Verrekenkantoor) voor 
zoover deze bedragen aan de daarin bedoelde 
instantie of aan de desbetreffende derden 
werkelijk verschuldigd zijn, uitbetaald en 
wel op geblokkeerde rekening voor zoover 
deze schuldverhouding is ontstaan vóór 26 
September 194c:. 

3. Het na toepassing van artikel 2 over
blijvende gedeelte van de bijdrage wordt be
taald door crediteering op een rekening bij 
de Herstelbank te 's-Gravenhage. Van de 
door het Commissariaat voor Oorlogsschade 
aan de Herstelbank verstrekte opdracht tot 
crediteering wordt aan den rechthebbende· 
op de bijdrage en in daartoe leidende geval
len (zie artikel 8, lid 4, van het Besluit op 
de Materieele Oorlogsschaden 1945) ook aan 
de andere belanghebbenden kennis gegeven. 

Indien het overeenkomstig het vorige lid 
te betalen bedrag f 400 of minder beloopt, 
wordt !Tet door het Commissariaat voor Oor
logsschade rechtstreeks aan den rechtheb
bende uitbetaald op vrije rekening of _in be
taalmiddelen. 

4. Het tijdstip van verzending van de 
opdracht tot crediteering geldt voor de toe
passing van artikel q, lid 5, van het Besluit 
op de Materieele Oorlogsschaden 1945 als 
betaalbaarstelling. De ingevolge artikel 9, 
leden 4 en 5 van dat besluit verschuldigde 
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rente wordt door de zorg van het Commis
sariaat voor Oorlogsschade _(afdeeling Cen
traal Verrekenkantoor) aan de rechthebben_ 
den op die rente uitbetaald en wel op ge
blokkeerde rekening voor zoover die rente 
loopt over een tijdvak voorafgaande aan r 
Januari 1945. 

5. Door de Herstelbank wordt over de 
ingevolge artikel 3 gestorte bedragen voor 
rekening van den Staat der Nederlanden, 
aan de rechthebbenden een rente vergoed 
van 2.16 % 's jaars. Bij de berekening van 
deze rente kunnen gedeelten van f 100, zoo
mede gedeelten van een kalendermaand, 
verwaarloosd worden. De rente wordt slechts 
bijgeschreven en is slechts door de recht
hebbenden · opeischbaar op den dag, waarop 
het bedrag geheel wordt uitbetaald. 

6. 1. De bedraget11, welke ingevolge arti
kel 3 op een rekening bij de Herstelbank zijn 
geboekt, kunnen worden opgevorderd naar-
mate de rekeninghouder ten genoege van de 
Herstelbank aantoont, dat: 

a . pe bt;dragen tot herinstallatié van zijn 
bedrijf (herstel van de schade, vervanging 
van vernietigde of verdwenen goederen) zijn 
besteed of zullen worden besteed en daartoe 
de noodige zekerheid stelt; 

b. het herstel en de weder-in-werking
stelling van zijn bedrijf genoegzaam verze
kerd is ; 

c. hem niet uit anderen hoofde middelen 
ter beschikking staan om het onder a en b 
gestelde t e financieren. 

2. De aanspraken op bedragen als .in het 
vorige lid zijn bedoeld, kunnen zonder schrif
telijke toestemming van de Herstelbank niet 
worden vervreemd of verpand. Voor de toe
passing van deze bepaling gelden een onher
roepelijke volmacht tot inning en een schei
ding van een onverdeeldheid, waartoe de 
aanspraak behoort, als een vervreemding. 

7. De Herstelbank is bevoegd yolgens 
haar door den Minister van Financiën te 
verstrekken richtlijnen: 

a. de geboekte bêdragen te harer beoor
deeling ook voor andere doeleinden uit te 
betalen; 

b. het saldo der rekening naar een andere 
bankinstelling over te boeken, mits deze 
bankinstelling bereid is de in artikel 6 be
doelde controle op de besteding op de door 
de Herstelbank aan te geven wijze over te 
nemen; 

c. deze bedragen te harer beoordeeling al 
dan niet onder het stellen van voorwaarden 
uit te betalen, hetzij in betaalmiddelen, 
hetzij op een vrije rekening, hetzij op een 
geblokkeerde rekening. 

8. Het opzettelijk doen van onjuiste of 
onvolledige mededeelingen aan de Herstel
bank of aan een bank, als bedoeld in artikel 
7, onder b , ter gelegenheid van het aantoo
nen, bedoeld in artikel 6, alsmede het niet 
nakomen van een voorwaarde, als bedoeld 
in artikel · 7, onder c, · wordt beschouwd als 
misdrijf. 

9. Deze beschikking kan worden aange
haald als "Vierde Uitvoeringsbeschikking 
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Besluit op de Materieele Oorlogsschaden 
1945". 

10. Deze beschikking, die in het Staats
blad wordt geplaatst, treedt in werking met 
ingang van den dag van afkondiging. 

's-Gravenhage, den 2den Juli 1946. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. IO Juli z946.) 

S. G 169 

2 Juli z946. BESLUIT, houdende de be
kendmaking van de tusschen den Mi
nister van Financiën en den Secretaris 
van de Schatkist der Vereenigde Staten 
van Amerika gewisselde nota's betref
fende de regeling van het vrij geven van 
Nederlandsche activa in de Vereenigde 
Staten van Amerika. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de tusschen Onzen Minister van 

Financiën en den Secretaris van de Schat
kist der Vereenigde Staten van Amerika ge
wisselde nota's van 22 Januari 1946, van 11 
Februari 1946 en van 20 Maart 1946, be
treffende de regeling van het vrijgeven van 
Nederlandsche activa in de Vereenigde Sta
ten van Amerika, van welke nota's een af
druk en een vertaling als bijlage bij dit Be
sluit zijn gevoegd; 1 

Op voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 26 Juni 1946, 
Directie van Economische , Zaken, No. (I-
9n)-52385; 

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

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

Onze Ministers, Hoofden van D eparte
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van hetgeen ten deze wordt ver
eischt. 

Het Loo, den 2den Juli 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Buitenl. z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. z6 Juli z946.) 

VERTALING. 

MINISTERIE VAN FINANCIEN. 

's-Gravenhage, 22 Januari 1946. 

Zijner Excellentie Fred. M . Vinson 
Secretaris van de Schatkist 

WASHINGTON O.C. 
Excellentie, 

In besprekingen, welke onl~gs tusschen 
vertegenwoordigers van mijn Departement 
en leden van het Departement van Finan
ciën van de Vereenigde Staten werden ge
houden, kwam tot uitdrukking, dat Uw De
partement thans bereid is een regeling te 

1 Van deze nota's is alleen de Nederland
sche tekst opgenomen. (Red.). 
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treffen tot vrijgave van de Nederlandsche 
activa, die thans geblokkeerd zijn krachtens 
Executive Order no. 8389 en de Trading 
with the Enemy Act van 1917, zooals ge
wijzigd. 

Ik ben dankbaar voor de voortvarendheid, 
waarmede de Regeering van de Vereenigde 
Staten de Nederlandsche activa op IO Mei 
1940 heeft geblokkeerd, en voor de daarop 
gevolgde uitvoering van de controle van bui_ 
tenlandsche fondsen, die opmerkelijk goed 
in overeenstemming was met de beginselen 
en oogmerken van de Gemeenschappelijke 
Verklaring van 5 Januari 1943, waartoe, zoo
als U zich zal herinneren, de Nederlandsche 
Regeering, toen in Londen gevestigd, mede 
het initiatief genomen heeft, en met de be
palingen van Resolutie VI van de Monetaire 
en Financieele Conferentie der Vereenigde 
Volken, gehouden in Bretton Woods. De be
ginselen, die aan deze Resolutie ten grond
slag liggen, zijn sindsdien toegepast in de 
thans van kracht zijnde Nederlandsche wet
geving. 

Ik heb dé algemeene vergunning no. 95 
van Uw Departement, die , naar is voorge
steld, ook van toepassing verklaard zou kun
nen worden op Nederland, bestudeerd. Na 
overleg met mijn ambtgenooten bevestig ik 
in dit verband mijn instemming met de vol
gende punten: 

I. De bevoegde Nederlandsche autoritei
ten zullen de verantwoordelijkheid op zich 
nemen voor de uitvoering van de regeling 
van certificatie, voorzien in de vergunning. 
Geen eigendom zal worden gecertificeerd, 
dan nadat de Nederlandsche Regeering door 
een passend onderzoek heeft vastgesteld, dat 
het eigendom niet is uitgesloten van toepas
sing van de vergunning. Er wordt overeen
gekomen, dat moeilijkheden, die bij de uit
voering van de regeling, in dit sc~ven 
uiteengezet, zouden kunnen rijzen, van tijd 
tot tijd door onze beide Departementen zul
len worden bezien teneinde tot wederzijds 
bevredigende oplossingen te komen en een 
vlot verloop van de uitvoering der regeling 
te verzekeren. Bovendien zal ten aanzien 
van van tijd tot tijd speciaal daartoe door 
de Schatkist van de Vereenigde Staten aan
gegeven rekeningen overleg gepleegd worden 
met Uw Departement, alvorens tot de cer
tificatie, voorzien in de voorgestelde alge
meene vergunning, zal worden overgegaan. 

2. Er wordt overeengekomen, dat binnen 
het kader van de algemeene vergunning geen 
certificaties zullen worden afgegeven, die: 

a. de voltooiïng van transacties zouden 
vergemakkelijken die de belangen van een 
vijand of van ten behoeve van een vijand 
handelende personen zouden kunnen bevor
deren; 

b. de status quo van geblokkeerde eigen
dommen in de Vereenigde Staten, waarbij 
een vijand direct of indirect belang heeft, 
zouden wijzigen. Indien een eigendom :waar
bij een vijandelijk belang aanwezig is, door 
onachtzaamheid of bij vergissing onder de 
vergunning overgemaakt is, zal met Uw De-
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partement overleg gepleegd worden en zullen 
op verzoek daarvan passende maatregelen 
getroffen worden, opdat het eigendom of het 
equivalent daarvan weer wordt teruggestort 
op de rekening, waarop het vóór de overma
king geboekt was, of op zoodanige andere re
keningen als door U zullen worden aangege
ven, doch alleen voorzoover dit eigendom of 
zijn equivalent zal worden aangetroffen on
der de activa van den eersten verkrijger van 
den oorspronkelijken eigenaar. 

3. Ten aanzien van het eigendom van 
eenige vennootschap, vereeniging, corporatie 
of andere instelling, gevestigd volgens de 
Nederlandsche wetten, die, wegens de daar
bij betrokken belangen van niet-ingezetenen 
van Nederland, ook onderdaan is van een 
ander onder het bevriezingsbesluit begrepen 
land, in den zin van de algemeene vergun
ning no. 95, zal geen certificatie worden af
gegeven, voordat van de Regeering van het 
andere land volledige verzekering is verkre
gen, dat geen onderdaan van Duitschland, 
Japan, Bulgarije, Hongarij e of Roemenië be
trokken is bij den eigendom of controle van 
zoodanige belangen. Eenvoudigheidshalve 
zullen de Nederlandsche autoriteiten echter, 
op haar eigen verantwoordelijkheid, de ei
gendommen kunnen certificeeren van elke 
instelling, waarin de mate van zoodanige be
langen 25 % niet te boven gaat. 

Met betrekking tot eenig eigendom, dat 
niet valt onder het vorig lid en waarbij een 
ander in de algemeene vergunning no. 95 aan
geduid land, of een onderdaan daarvan een 
belang heeft, zal mijn Regeering niet certifi
ceeren, voordat van de andere Regeering 
volle verzekering verkregen is, dat dit belang 
zelf krachtens de vergunning voor certifi
catie in aanmerking komt. Er wordt echter 
overeengekomen, dat het verkrijgen van een 
zoodwuge verzekering niet noodig zal zijn, 
waar de waarde van het betreffende goed 
$ 1000 niet te boven gaat. 

4. Onze beide Departementen zullen ge
zamenlijk er naar streven, dat alle Duitsche 
en andere vijandelijke activa, zoowel in de 
Vereenigde Staten als in Nederland, opge
spoord en gecontroleerd worden , ten einde 
oorlogsmisdadigers en mogelijke leiders van 
het ondergrondsche werk van den vijand te 
berooven van middelen van bestaan en van 
mogelijkheden om den vrede in gevaar te 
brengen. In het bijzonder zullen onze twee 
Departementen alle noodige stappen onder
nemen om te voorkomen, dat de financieele 
faciliteiten, die onze twee landen elkander 
zouden verleenen, door iemand, onderworpen 
aan de Nederlandsche of Amerikaansche ju
risdictie, op zoodanige wijze zouden worden 
benut, dat vijanden of hun agenten activa in 
de Vereenigde Staten of in Nederland zou
den kunnen verbergen. Onze beide Departe
menten zullen alle inlichtingen, die noodig 
zijn om deze taak uit te voeren, uitwisselen, 
en in het bijzonder zal de Nederlandsche Re
geering, die reeds een krachtig program voor 
het elimineeren van economische en finan
cieele belangen van den vijand in Nederland 
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heeft ondernomen, Uw Regeering volledig op 
de hoogte houden ten aanzien van eigen
dommen in de Vereenigde Staten onder een 
Nederlandschen naam aangehouden, wan
neer zij aanleiding heeft om te vermoeden, 
dat er bij die eigendommen direct of indirect 
een vijandelijk belang aanwezig is. Mijn Re
geering zal evenzoo de Uwe volledig inlich
ten omtrent Nederlandsche instellingen, die 
eigendommen in de Vereenigde Staten heb
ben, waarbij een vijand belang zou kunnen 
hebben. Het is natuurlijk wel verstaan, dat 
Uw Departement alle inlichtingen over dit 
onderwerp 'ter beschikking van de betrokken 
Nederlandsche autoriteiten zal stellen. 

5. T en gevolge van de bescherming, die 
aan Nederlandsche activa werd verleend, en 
van andere omstandigheden, die zich gedu
rende den oorlog voordeden, zijn Amerikaan_ 
sche crediteuren tijdelijk verstoken geweest 
van zekere rechtsmiddelen, die normaliter 
voor hen opengestaan zouden hebben om 
hun belangen te beschermen. 

De Nederlandsche Regeering stelt voor, 
in overeenstemming met de jarenlang door 
haar gevoerde practijk, aan debiteuren in 
Nederland toe te staan hun schulden van 
overheidsorganen, personen of firma's in de 
Vereenigde Staten af te wikkelen en aan hen 
daartoe binnen de grenzen van haar middelen 
adviezen ter beschikking te stellen. 

6. Ten aanzien van het overmaken van 
fondsen van Nederland naar de Vereenigde 
Staten is het de bedoeling van mijn Regee
ring de deviezenbeperkingen te verzachten 
tot den volsten omvang, dien de deviezen
posi tie van ieder d eel van het Koninkrijk 
zal toelaten . In dit verband zullen de be
voegde Nederlandsche autoriteiten alle be
talingen toestaan voor behoorlijk goedge
keurde zaken_ of handelstransacties, daar
onder begrepen de overmaking van saldi, 
die uit deze bronnen voortgekomen en ge
durende den oorlog aangegroeid zijn. 

De bevoegde Nederlandsche autoriteiten 
zullen bovendien aanvragen om vergunning 
tot het overmaken van kapitaal van Neder
land naar de Vereenigde Staten zorgvuldig 
onderzoeken, indien dergelijke overmakingen 
een n u ttig economisch of commercieel doel 
zouden kunnen dienen, en waar overmaking 
van kleine bedragen van groot belang voor 
de betrokken partjjen is. Zij zullen in den,
zelfden gee s t verzoeken om vergunning tot 
het overmaken van kapitaal naar de Ver
eenigde Staten, ingediend door in Nederland 
verblijvende Amerikaansche onderdanen, on
der-zoeken. 

Het zal Uwe Regeering bekend zijn, dat 
terstond na de bevrijding van Nederland de 
door den vijand getroffen maatregelen ter 
controleering van buitenlandsche eigendom
men werden vervallen verklaard. Beheerders 
Qver buitenla~dsche eigendommen treden 
thans alleen op, indien en voor zoover de 
oorspronkelijke eigenaren niet in staat zijn 
voor zichzelf op te treden. Er is thans een 
administratieve regeling getroffen krachtens 
welke deze afwezige eigenaren op hun ver-
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zoek weer in hun rechten hersteld kunnen 
worden. 

Mijn Regeering heeft geen beperkende 
maatregelen genomen ten aanzien van de ac
tiva van onderdanen van de Vereenigde Sta
tèn met het doel eigendommen, waarbij een 
vijandelijk belang zou kunnen bestaan, te 
controleeren, behalve in bijzondere gevallen, 
waar mijn Regeering reden heeft te geloo
ven, dat contróle noodig is om overmaking 
te voorkomen van eigendommen, waarbij een 
vijand belang heeft, of om te vermijden, dat 
transacties worden voltooid, die• direct of in
direct ten voordeele van een vijand zouden 
kunnen zijn. · 

Eigendommen in Nederland van onderda
nen van de Vereenigde Staten zullen op een 
even gunstigen voet behandeld worden als 
thans geldt of in de toekomst gelden zal ten 
aanzien van onderdanen van eenig ander 
land. 

Ontvang, Excellentie, de uitdrukking. van 
mijn bijzondere hoogachting, 

P . LIEFTINCK, 
Minister van Financiën. 

' 
DE SECRETARIS VAN DE SCHATKIST 

WASHINGTON. 

Washington, II Februari 1946. 
Excellentie, 

Met genoegen heb ik de verzekeringen 
ontvangen, vervat in Uw schrijven dd. 22 

Januari .1946, aanga/1-nde de algemeene ver
gunning, die door vertegenwoordigers van 
onze beide Departementen besproken is. Ge
let op de verklaringen, vervat in Uw brief, 
verheugt het mij ·u te kunnen berichten, dat 
op 13 Februari 1946, door wijziging van Al
gemeene Vergunning no. 95, Nederland toe
gevoegd zal worden aan de landen, waarop 
die vergunning van toepassing is. Ingesloten 
vindt U te Uwer informatie een afschrift 
van de vergunning en van de wijziging daar
van. 

Hoogachtend, 

FRED. M. VINSON, 
Secretaris van de Schatkist. 

Zijner •Excellentie 
PIETER LIEFTINCK 
Minister van Financiën 
Ministerie van Financiën 
's-Gravenhage, Nederland. 

Bijlagen. 

Departement van de Schatkist 
Contróle 'Can B.uitenlandsche Fondsen 

7 December 1945. 

ALGEMEENE BESCHIKKING No. 94 
krachtens Executive Order No. 8389, 
zooals gewijzigd, Executive Order No. 
9193, ,zooals gewijzigd artikel 5 (b) van 
de Trading with the enemy Act zooals 
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gewijzigd door de eerste War powers Act 
1941 met betrekking tot de controle van 
buitenlandsche fondsen. 

Algemeene vergunning voor bepaalde 
landen. 

r. Algemeene vergunning voor geblok
keerde landen onder bepaalde voorwaarden. 
Een algemeene vergunning wordt hierbij ver
leend om alle geblokkeerde landen en hun 
onderdanen (met uitzondering van de vol
gende landen en hun onderdanen: r. Duitsch_ 
land en Japan; 2. Portugal, Spanje, Zweden, 
Zwitserland, Liechtenstein en Tanger) te be
schouwen alsof deze geen vreemde landen 
zijn, aangewezen in het Besluit, mits 

a. eenige eigendom, waarbij op den dag 
van inwerkingtreding hiervan belang had: r. 
eenig geblokkeerd land ( met inbegrip van 
landen, waaraan hierbij vergunning verleend 
wordt) of inwcmer daarvan; of 2. eenige an
dere vennootschap, vereeniging, corporatie 
of andere instelling, die een onderdaan was 
van een geblokkeerd land (met inbegrip de 
landen, waaraan hierbij vergunning verleend 
wordt) wegens het belang daarin van een 
zoodanig land of inwoner daarvan; of 

b. eenig inkomen uit dergelijk eigendom, 
ontstaan op of na den dag van inwerking
treding hiervan, 

beschouwd zal blijven worden als eigen
dom, waarbij een geblokkeerd land of een 
onderdaan daarvan belang heeft en dat geen 
betaling, overmaking of dispositie of andere 
handeling met betrekking tot zoodanigen 
eigendom zal kunnen plaats hebben of be
schouwd worden te zijn toegestaan ingevolge 
dit lid. 

2. Transacties, ingevolge andere vergun
ningen toegestaan, zonder inachtneming van 
zekere beperkingen. Met betrekking tot ei
gendommen, vallende onder het bepaalde in 
lid 1, zal elke transactie, die niet betrekking 
heeft op eenig uitgesloten land of onderd.aan 
daarvan, die ingevolge een vergunning is 
toegestaan (anders dan Algemeene Vergun
ningen Nos. 1, 1A, 4, 27, 30A, 58 en 75 of 
een andere vergunning, die alleen overma
king toestaat tusschen geblokkeerde reke" 
ningen van den!zelfden persoon onderling, of 
die wijzigingen in den vorm van belegging 
van geblokkeerd vermogen toestaat) kunnen 
worden uitgevoerd, ongeacht de beperkingen 
van zulk een vergunning, voor zoover zij be
trekking hebben op de wijze van tenuitvoer
legging van dergelijke transacties. 

3. Vergunning voor bepaalde andere 
transacties. Deze vergunning geeft ook toe
stemming voor elke transactie, die ingevolge 
Algemeene Vergunning No. 53 uitgevoerd 
zou kunnen worden, indien de landen, die 
hierbij vergunning krijgen, deel uitmaakten 
van het handelsgebied, waarvoor een alge
meene vergunning werd uitgevaardigd, mits 
dit lid niet geacht zal worden en toestemming 
in te houden voor een betaling, overmaking 
of dispositie of andere handeling met betrek
king tot eenig eigendom dat onderworpen is 
aan het bepaalde in lid r. 
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4 . Toepassing van de vergunning op on
derdanen van landen, die hierbij vergunning 
k rijgen, maar die tevens onderdanen zijn van 
u itgesloten landen. Lid r en 2 zullen niet van 
toepassing zijn op een onderdaan van een 
land, dat hierbij vergunning krijgt, die te
vens onderdaan is van een uitgesloten land, 
zulks echter met dien verstande, dat uitslui
tend met het oog op deze vergunning niet als 
onderdaan van een uitgesloten land be
schouwd zal worden: 

a. eenig natuurlijk persoon, die ingezetene 
is van een land, dat hierbij vergunning krijgt, 
met uitzondering van alle burgers of onder
danen van Duitschland of Japan, die te eeni
ger tijd op of na 7 December r94r zich bin
nen het grondgebied van een van die landen 
bevonden hebben of binnen een ander grond
gebied gedurende den tijd, dat dit ingevolge 
Algemeene Regel No. u als "vijandelijk ge
bied" werd aangemerkt; 

b- eenige vennootschap, vereeniging, cor
poratie of andere instelling, opgericht in 
overeenstemming met de wettelijke bepa
lingen van een land, dat hierbij vergunning 
verkrijgt, tenzij die instelling onderdaan is 
van Duitschland of Japan. 

5. Definitie. Onder "uitgesloten land" 
zal in deze vergunning worden verstaan elk 
land, dat uitgezonderd is in lid L 

6. Dag van inwerkingtreding. De dag 
van inwerkingtreding van deze algemeene 
vergunning zal zijn 7 December 1945, met 
dien verstande, dat deze datum voor Frank
rijk zal zijn 5 October 1~45, en voor België 
20 November r945. 

FRED. M. VINSON, 
Secretaris van de Schatkist. 

Departement van de Schatkist 
Controle van Buitenlandsche Fondsen 

29 December r945. 

ALGEMEENE VERGUNNING No. 95 
krachtens Executive Order No. 8389, 
zooals gewijzigd, Exec:utive Order No. 
9r93, zooals gewijzigd, artikel 5 (b) van 
de Trading with the enemy Act, zooals 
gewijzigd door de eerste War powers Act 
194r met betrekking tot de controle van 
buitenlandsche fondsen. 

Eigendommen gecertificeerd door Regeeri'?
gen van aangeduide landen. 

r. Afgifte van certificaten door de Re
geeringen van hierin aangeduide landen• 
Wanneer een speciaal daarvoor aangewezen 
agent van de regeering van een hierin aan
geduid land schriftelijk heeft verklaard, dat 
geen vreemd land, aangeduid in het Besluit, 
of onderdaan daarvan, tenzij een hierin aan
geduid land of onderdaan d9:arvan,.te eeni~er 
tijd tusschen den dag van mwerkmgtredmg 
van het Besluit en den dag van certificatie 
eenig belang had bij eenig eigendom, vallen
de onder het bepaalde in lid r van Alge
m eene Vergunning No. 94, zal het aldus ge-

122 

certificeerde ' eigendom m ogen worden be
schouwd als eigendom, waarbij geen geblok
keerd land of onderdaan d aarvan eenig b e
lang heeft of gehad heeft. 

2 . Intrekking van artikel 2A van het B e
sluit en van Algemeene Bepalinp, No. 5. Het 
bepaalde in artikel 2A van het Besluit en in 
Algemeene Bepaling No. 5 wordt ingetrok
ken met betrekking tot elk effect, waaraan 
een certificatie ingevolge het bepaalde in 
het vorige lid is gehecht. 

3. Toepassing van de vergunning op be
paalde onderdanen van hierin aangeduide 
landen. Deze v~rgunning zal niet van toe
passing zijn met betrekking . tot een onder
daan van een hierin aangeduid land, die te
v ens onderdaan is van een ander vreemd 
land, aangeduid in het Besluit en niet hierin 
aangeduid, met dien verstande echter, dat 
uitsluitend vcor het doel van deze vergun
ning alleen als onderdaan van een hierin 
aangeduid land zal worden beschouwd: 

a. een natuurlijk persoon, ingezetene van 
!Ën hierin aangeduid land, met uitzondering 
van iederen burger of onderdaan van 
Duitschland of Japan, die te eeniger tijd op 
of ;ia 7 December 1g4r zich bevonden heeft 
binnen het grondgebied van een van die bei
de landen of binnen een ander grondgebied 
gedurende den tijd, dat dit ingevolge Alge
meene Bepaling No. II als · ,,vijandelijk 
grondgebied" was aangeduid; 

b. iedere vennootschap, vereeniging, cor
poratie of andere instelling, opgericht over
eenkomstig de wettelijke bepalingen van een 
hierin aangeduid land, tenzij die instelling 
tevens onderdaan is van Duitschland, Japan, 
Bulgarije, Hongarije of Ro·emenië. 

4. Definities. Als gebezigd in deze ver
gunning: 

a. beteekent de bepaling "hierin aange-
duid land": 

1. Frankrijk, van 5 October 1945 af; 
2. België, van 20 November r945 af; 
3. Noorwegen, van 29 December r945 af; 
4. Finland, van 29 December 1945 af; 
en elk hierin aangeduid land zal geacht 

worden te omvatten alle koloniën en andere 
gebiedsdeelen, die aan zijn jurisdictie zijn 
onderworpen. 

b. zal de uitdrukking "vreemd land aan
gegeven in het Besluit" geacht wo~den te 
omvatten de landen, die in Algemeene Ver
gunning No. 94 vergunning verkregen heb
ben. 

FRED . M. VINSON, 
Secretaris van de Schatkist. 

Departement van de Schatkist 
Controle van Buitenlandsche Fondsen 

13 Februari r946. 

WIJZIGING ALGEMEENE VERGUN-
NING No. 95 

krachtens Executive Order No. 8389, 
zooals gewijzigd, Executive Order No. 
919~, zooals gewijzigd, artikel 5 (b) van 
de Trading with the enemy Act, zooals 
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gewijzigd door de eerste War powers 
Act 1941 met betrekking tot de controle 
van buitenlandsche fondsen. 

L id 4a_ va~. Alg~e~ne Vergunning No. 95 
wordt h1erb1J gew11z1gd en zal luiden als 
volgt: 

a . beteekent de bep~Üng "hierin aange-
duid land": 

1. Frankrijk, van 5 October 1945 af; 
2. België, van 20 November 1945 af; 
3. ~oorwegen, van 29 December 1945 af; 
4. Finland, van 29 December 1945 af; 
5. Nede:la~d, van 13 Februari 1946 af; 
en elk h1enn aangeduid land zal geacht 

worden te omvatten alle koloniën en andere 
gebiedsdeelen, die aan zijn jurisdictie zijn 
onderworpen. 

FRED. M. VINSON, 
Secretaris van de Schatkist. 

MINISTERIE VAN FINANCIEN. 

's-Gravenhage, 20 Maart 1946.' 

Zijner Excellentie Fred. M. Vinson, 
Secretaris van de Schatkist 
WASHINGTON D:C. 

Excellentie, 

De voorzieningen, ·bevestigd in mijn brief 
van 22 ~anuari 1946'. zullen worden toege
past op m de Vereenigde Staten uitgegeven 
effecten, die in Nederland berusten wan
neer dergelijke effecten onderworpen' zullen 
worden aan een certificatie krachtens de 
voorgestelde vergunning. Daarenboven wor
den de wederzijds overeengekomen grondsla
gen en doeleinden, waarnaar in den brief is 
verwezen, toegepast op Amerikaansche ef
fecten in Nederland nu de Nederlandsche 
Regeering doende is een onderzoek in te stel
len naar den eigendom van al dergelijke ef
fecten. Dit wordt gedaan overeenkomstig het 
bepaalde in het Koninklijk Besluit van 16 
:t-:Tovem~er 1945, F 272, waarbij een Registra_ 
ttekantoor voor alle effecten, die in Neder
land berusten, wordt ingesteld. Een certifi
catie zal worden gehecht aan elk effect uit
gegeven in de Vereenigde Staten, dat, i~ den 
loop van de bovenbedoelde procedure, niet 
blijkt uitgesloten te zijn van de voordeelen 
van de vergunning, terwijl andere dergelijke 
effecten naar behooren zullen worden apart 
gehouden tot de vraag van hun uiteindelijke 
bestemming is opgelost. Overeenkomstig het 
bepaalde in den bovengenoemden brief zal 
het Departement van de Schatkist omtrent 
alle aldus apart gehouden effecten worden 
ingelicht. 

Ontvang, Excellentie, de uitdrukking van 
.mijn bijzondere hoogachting, 

P. LIEFTINCK, 
Minister van Financiën. 
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4 Juli_ z946. BESLUIT tot tijdelijke afwij
-kmg van het Koninklijk besluit van 20 
Mei 1933, Staatsblad No. 292, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, bedoeld in artikel 73a der 
Wet op het Notarisambt. 

Wij WILHELMI NA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van 22 Mei 1946, Afdeeling A.S., 
No. no6; 
. . <?.verwegende, dat het noodzakelijk is 

tiJdehJk af te wijken van het bepaalde in 
Ons besluit van 20 Mei 1933, Staatsblad No. 
292, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 
73~ der_ Wet op het Notarisambt, gelijk dit 
artikel 1s vastgesteld bij de wet van 15 Mei 
1931 (Staatsblad No. 195); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Juni 1946, No. 18); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
~oemden Minister van 2 Juli 1946, Afdee
lmg A.S., No. 1246; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1, Met betrekking tot het opmaken 

van de staten van kosten, welke het toezicht 
op de nakoming van de verplichting der no
tarissen t?t boekhouding over de jaren 1944 
en 1945 hebben medegebracht, en tot den 
9mslag van deze kosten, worden, in afwijking 
m zooverre van het bepaalde in de artikelen 
16-21 van Ons vorengenoemd besluit van 
20 Mei 1933, Staatsblad No. 292, de navol
gende bepalingen in acht genomen. 

2, De in artikel 1 bedoelde staten val\ 
kosten worden opgemaakt v66r 1 September 
1946. De in de kosten te begrijpen rente 
wordt berekend: 

a. voor zooveel betreft de kosten over het 
jaar 1944 over twee en een half jaar naar een -
rentevoet, welke gelijk is aan het wisseldis
conto va~ de N ederlandsche Bank, geldende 
op 1 Juh 1944; 

b. voor zooveel betreft de kosten over 
het jaar 1945 over anderhalf jaar naar een 
rentevoet, welke gelijk is aan het wisseldis
conto van de Nederlandsche Bank geldende 
op 1 Juli 1945. ' . 

3, De in artikel' 18 van Ons bovenge
noemde besluit van 20 Mei 1933, Staatsblaà 
No. 292, bedoelde opgaven dienen te worden 
gedaan vóór 1 October 1946. 

Aan de verplichting tot het doen van die 
opgaven worden de notarissen in de maand 
Juli 1946 herinnerd. 

Ambtshalve indeeling van de klasse c vindt 
plaats ten aanzien van de notarissen, die na 
herhaalde aanmaning niet vóór 15 Octoöer 
1946 opgave hebben gedaan . 

4. De aanslagen over de jaren 1944 en 
1~15 wor~en ten spoedigste, zoo mogelijk 
v?or het emde van November 1946, ter ken
nis van den notaris gebracht. 

5. Kosten over de jaren 1944 en 1945, 
welke onbetaald mochten zijn gebleven, zul
len mogen worden opgenomen in den staat 
van kosten over het jaar 1946. 
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6. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien zijner af
kondiging. 

Onze voornoemde Minister 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 4den Juli 1946. 
. WILHELMINA. 

De Min. v. justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 10 juli 1946). 
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6 juli 1946. WET tot wijziging van artikel 
1141 der kieswet. 

Bijl. Hand. II 1946 1, 230; 
Hand. II 1946 1, bladz. 20; 
Bijl. Hand. 1 1946 1, 230; 
Hand. 1 1946 1, bladz. 8. 

Wij WILHELMINA, enz .... doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is de getallen, ge
noemd in artikel 1141 der kieswet, in over
eenstemming te brengen met de in Mei 1946 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
gepubliceerde gegevens betreffende de be
volkingscijfers; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz.: 
Art. 1, De getallen, genoemd in artikel 

I14l der kieswet, worden voor de na te noe
men provinciën als volgt gewijzigd: 

Noordbrabant 179 
Gelderland 16r 
Zuidholland 264 
Noordholland 220 
Zeeland 60 
Utrecht n8 
Friesland 91 
Overijssel 133 
Groningen 98 
Drenthe 76 
Limburg 149 
2. Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag harer plaatsing in het Staats
blad. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 6den 

Juli 1946. 
WILHELMINA. ' 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 10 juli 1946). 

S. G 173 

9 juli 1946. BESCHIKKING van den Mi
nister van Financiën, houdende vaststel
ling vai;,. de Tiende Aanvullingsbeschik
king Deblokkeering 1945. 

De .ll/Iinister 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 
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Machtigingsbesluit Geldzuivering (Staats0 

blad No. F 133); 
Heeft goedgevonden en verstaan te be

palen: 
Art. 1. Artikel 6d van de Beschikking 

Deblokkeering 1945 (Staatsblad no. F 332) 
wordt ingetrokken, behoudens ten aanzien 
van de begane strafbare feiten. 

2. r. De afrekening in guldens ter zake 
van: 

a. vorderingen in den zin van het Devie
zenbesluit 1945 (Staatsblad no. F 222) op 
niet-ingezetenen, onverschillig in welke geld_ 
soort deze luiden; 

b. vorderingen in buitenlandsche geld
soort op in het binnenland gevestigde ban
ken, bankiers en andere soortgelijke instel
lingen en personen, die in de uitoefening van 
hun beroep of bedrijf voor rekening van der
den op eigen naam gelden in het buitenland 
uitzetten; 

c. de overdracht van goud in den zin van 
het Deviezenbesluit 1945 ; 

d. de overdracht van edele metalen in 
den zin van het Deviezenbesluit 1945; 

e. de overdracht van buitenlandsche 
geldswaardige papieren _in den zin van het 
Deviezenbesluit 194.,, 

dient, voor zoover deze vorderingen en 
waarden op 26 September 1945 toebehoor
den aan een ingezetene, aan den rechtheb
bende te geschieden door goedschrijving van 
60 % op een geblokkeerde rekening bij de 
Nederlandsche Bank of bij een lid van de Be
drijfsgroepen Effectenhandel, Handelsban
ken, Landbouwcredietbanken of Spaarban
ken, en voor het overige deel, verminderd 
met eventueele kosten, door goedschrijving 
op vrije rekening of door uitbetaling in be
taalmiddelen. 

2. De afrekening in guldens ter zake van: 
a. de overdracht van vermogensbestand

deelen, andere dan in het eerste lid bedoeld, 
welke zich in het buitenland bevinden of 
aan welke een ingezetene _jegens een niet-in
gezetene rechten kan ontleenen, hetzij voor
zoover deze vermogensbestanddeclen op 26 
September 1q45 toebehoorden aan een in
gezetene, hetzij voor zoover deze vermogens
bestanddeelen na 26 September 1945 met 
toestemming van De Nederlandsche Bank 
zijn verworven tegen overdracht van vorde
ringen en waarden als bedoeld zijn in het 
eerste lid; 

b. de overdracht van vorderingen en 
waarden, als bedoeld zijn in het eerste lid, 
welke door vervreemding aan een niet-inge
zetene met vergunning van De Nederland
sche Bank, of door aflossing, onteigening of 
soortgelijke buiten den wil van den recht
hebbende tot stand gekomen vermogensmu
tatie, na 26 September 1Q4.'i in de plaats zijn 
gekomen van vermogensbestanddeelen als ge
noemd zijn onder a van dit lid; 

c. inkomsten uit hoofde van buitenland
sche effecten in den zin van het Deviezen
besluit IQ4.'i, voor zoover deze d;or den debi
teur na 1 Januari 1q40 doch voor 1 Juli 1946 
betaalbaar werden gesteld; 
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dient aan den rechthebbende te geschie
den door goedschrijving van 40 % op een 
geblokkeerde rekening bij De Nederlandsche 
Bank of bij een lid van de Bedrijfsgroepen 
Effectenhandel, Handelsbanken, Landbouw
credietbanken of Spaarbanken en, voor het 
overige deel, verminderd met eventueele kos
ten, door goedschrijving op vrije rekening of 
door uitbetaling in betaalmiddelen. 

3 . Voor zoover noodig in afwijking van 
het bepaalde in het eerste en tweede lid van 
dit artikel, dient de afrekening in guldens 
van vorderingen en waarden, als zijn bedoeld 
in het eerste lid van dit artikel, aan den 
rechthebbende te geschieden door goed
schrijving op diens vrije rekening- of door 
uitbetaling in b etaalmiddelen: 

a . voor zoover deze zijn verkregen na 5 
M ei 1945 door het na dien datum leveren 
van goederen of het verleenen van diensten 
naar het buitenland; 

b. v oor zoover deze zij n verkregen na 26 
S eptember 1945 wegens inkomsten uit hoof
d e van vermogen sbestanddeelen, welke zich 
in het buitenland bevinden of aan welke een 
ingezetene jegens een niet-ingezetene rech
t en kan ontleenen, behoudens het bepaalde 
in lid 2, sub c; 

c. voor zoover het betreft n a 30 Juni 
1946 door den debiteur betaalbaar gestelde 
inkomsten uit hoofde van buitenlandsche eL 
fecten in den zin van het Deviezenbesluit 
1945. 

4. De afrekening als bedoeld in de leden 
1, 2 en :1 van dit artikel dient echter geheel 
door goedschrijving op de geblokkeerde re
kening te geschieden indien krachtens het 
Deviezenbesluit 1945 opgelegde verplichtin
gen tot aangifte of aanbieding van de des
betreffende vordering of waarde niet t en 
volle zijn nagekomen ; De Nederlandsche 
Bank is bevoegd hierop uitzondering toe te 
staan. 

5. De Minister van Financiën kan voor 
bepaalde vorderingen, waarden en vermo
gensbestanddeelen, als bedoeld zijn in de 
voorafgaande leden van dit artikel, nader 
afwijkende regelen stellen. 

6. Hij , die de afrekening verricht, is ge
houden zich te overtuigen van den aard, de 
wijze en den datum van verkrijging van de 
door hem overeenkomstig de leden 1, 2, 3 en 
4 van dit artikel afgerekende vorderingen, 
waarden en vermogensbestanddeelen. Wan
neer aan de hand van de door den rechtheb
bende verstrekte gegevens de aard, de wijze 
en de datum van verkrijging van de vorde
ringen, waarden en vermogensbestanddeelen 
niet kunnen wo(den bepaald, is de rechtheb
bende verplicht op verlangen van hem, die 
de afrekening verricht, de daartoe door de
zen noodig geachte nadere gegevens te ver
strekken. Bij gebreke van voldoende gege
vens dienen de af te rekenen vorderingen, 
waarden en vermogensbestanddeelen door 
hem, die de afrekening verricht, geheel op 
geblokkeerde rekening van den rechthebben
de te worden goedgeschreven. 

7. Het verstrekken van onjuiste, mislei-
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dende of onvolledige gegevens, als bedoeld 
zijn in het zesde lid van dit artikel, wordt 
beschouwd als misdrijf. 

8. Rechthebbenden op vorderingen, 
waarden en vermogensbestanddeelen, als be
doeld zijn in de voorafgaande leden van dit 
artikel, zijn gehouden de afrekening in gul
dens niet anders te aanvaarden dan op den 
voet en de wijze, zooals in dit artikel is voor
geschreven. 

9. Handelingen, in strijd met de leden 1, 
2, 3, 4, 6 en 8, van dit artikel worden be
schouwd als misdrijf. 

3. 1 . Het tweede lid van artikel 6c van de 
Beschikking Deblokkeering 1945 (Staats
blad no. F 332) wordt ingetrokken. 

2. Het derde lid van artikel 6c van de 
Beschikking Deblokkeering 1945 wordt ver
vangen door een nieuw lid, luidende als 
volgt: 

"2. Handelingen in .strijd met het eerste 
lid worden beschouwd als misdrijf." 

3. Het bepaalde in het eerste en tweede 
lid vindt geen.toepassing met betrekking tot 
begane strafbare feiten. 

4. Deze beschikking, die kan worden 
aangehaald als Tiende Aanvullingsbeschik
king Deblokkeering 1945, zal geplaatst wor
den in het Staatsblad en treedt in werking 
op den dag na dien harer afkondiging. 

's-Gravenhage, den 9den Juli 1946. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 10 Juli 1946.) 
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16 Juli 1946. BESCHIKKING van den 
Minister van Financiën, houdende vast
stelling van de Elfde 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 
Augustus 1945, houdende vaststelling van 
het Machtigingsbesluit Geldzuivering 
(Staatsblad no. F 133); 

Heeft goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1, De leden 2, 3, en 4 van artikel 
4a der Beschikking Deblokkeering 1945 
(Staatsblad no. F 332) zijn ingetrokken, met 
dien verstande, dat de strafbepalingen van 
het Machtigingsbesluit Geldzuivering van 
toepassing blijven ten aanzien van strafbare 
feiten, als bedoeld zijn in genoemd lid 4, 
begaan voor het in werking treden van deze 
aanvullingsbeschikking. 

2. Voor oover noodig in afwijking van 
het gestelde in artikel 6 van de Beschikking 
Deblokkeering 1945 (Staatsblad no. F 332) 
wordt nader bepaald: 

1. Periodieke aflossingen op al dan niet 
door hypotheek gedekte leeningen worden tot 
een maximum van 5 % per jaar van de 
hoofdsom der leening op vrije rekening van 

. den crediteur tegoedgeschreven of den ere-
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diteur in betaalmiddelen betaald. Niet-pe
riodieke aflossingen op v66r 1 Januari 1942 
aangegane, al dan niet door hypotheek ge
dekte, leeningen worden den crediteur voor 
50 % op geblokkeerde rekening tegoedge
schreven en voor het overige deel, vermin
derd met eventueele kosten, hem op vrije 
rekening tegoedgeschreven of in betaalmid
delen betaald. 

2. In het geval al dan niet door hypo
theek gedekte leeningen zijn aangegaan te
gen uitgifte van effecten, als genoemd zijn 
in artikel 1 van de Beschikking Beursver
keer 1946 (Staatsblad no. G 99), worden de 
gedeeltelijke of geheele aflossingen of terug
betalingen op zulke leeningen, in afwijking 
van het gestelde in lid 1 van dit artikel, den 
houders van bedoelde effecten, voor zoover 
deze effecten tevens zijn aan te merken als 
binnènlandsche effecten in den zin van het 
Deviezenbesluit 1945 (Staatsblad no. F 
222), tegoedgeschreven op een: te hunnen 
name staande, bij De Nederlandsche Bank 
of een lid van de Bedrijfsgroepen Effecten
handel, Handelsbanken, Landbouwcrediet
banken of Spaarbanken afzonderlijk gead
ministreerde geblokkeerde rekening, nader 
te noemen lossingsrekening. Op deze los
singsrekening worden mede geboekt die be

. dragen, welke thans zijn geboekt op een ten 
behoeve van de Afdeeling Effectenregistra
tie van den Raad voor het Rechtsherstel ge
blokkeerde rekening, voor zoover die zijn 
ontstaan uit aflossing of terugbetaling op 
leeningen, als zijn bedoeld in dit lid. 

3. Over de lossingsrekening mag door den 
rekeninghouder slechts worden beschikt: 

a. tot overboeking naar een geblokkeerde 
rekening ten name van den houder van de 
lossingsrekening; 

b. tot aankoop van effecten, overeen
komstig de desbetreffende bepalingen in de 
Beschikking Beursverkeer 1946 of op be
doelde beschikking betrekking hebbende 
aanvullings- of uitvoeringsbeschikkingen. 

4. Indien door gedeeltelijke of geheele 
aflossing of terugbetaling op een leening, als 
bedoeld is in het tweede lid van dit artikel, 
de houder van een effect in den zin van ar
tikel 1 van de Beschikking Beursverkeer 
1946, welk effect tevens is aan te merken als 
een buitenlandsch effect in den zin van het 
Deviezenbesluit 1945, een vordering op een 
niet-ingezetene in den zin van het Deviezen
besluit 1945 verkrijgt, is de houder gerech
tigd te zijner keuze de tegenwaarde in gul
dens te ontvangen op den voet van de Tien
de Aanvullingsbeschikking Deblokkeering 
1945 (Staatsblad no. G 173), of te doen bij
boeken op een te zijnen name staande los
singsrekening als is bedoeld in lid 2 van dit 
artikel. 

5. Debiteuren uit hoofde van leeningen 
als bedoeld zijn in dit artikel, zijn gehouden 
de betalingen ter zake van aflossing of te
rugbetaling op zulke leeningen te verrichten 
op de wijze zooals is bepaald in dit artikel. 
Rechthebbenden op aflossing of terugbeta
ling op zulke leeningen mogen geen voldoe-
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ning van de aflossing of terugbetaling ont
vangen anders dan op de wijze als in dit ar
tikel is bepaald. 

6. Handelingen in strijd met het eerste, 
tweede, derde, vierde en vijfde lid van dit 
artikel worden beschouwd als misdrijven. 

3. x. Voor zoover in de krachtens het 
Machtigingsbesluit Geldzuivering uitgevaar
digde beschikkingen en in de krachtens be
doelde beschikkingen gegeven uitvoerings
beschikkingen wordt voorgeschreven, dat be_ 
taling moet geschieden op de geblokkeerde 
rekening van de,n crediteur, dient de debiteur 
deze betaling te verrichten uit te zijner be
schikking staande betaalmiddelen of ten laste 
van zijn vrije rekeningen, tenzij afwijkend is 
bepaald. 

2. In die gevallen, waarin betaling aan 
den crediteur op grond van het bepaalde in 
de krachtens het Machtigingsbeslu~t Geld
zuivering uitgevaardigde beschikkingen en 
in de krachtens bedoelde beschikkingen ge
geven uitvoeringsbeschikkingen niet anders 
dan op geblokkeerde rekening kan geschie
den, is de debiteur door storting of over
schrijving op een bestaande of, indien een 
dergelijke rekening niet bestaat, dan wel 
storting of overschrijving daarop niet moge
lijk is, op een daartoe bij De Nederlandsche 
Bank te Amsterdam te openen geblokkeerde 
rekening ten name van den crediteur, rechts
geldig gekweten tot het beloop van het aldus 
gestorte of overgeschreven bedrag. 

4. z. In de Beschikking Deblokkeering 
1945 (Staatsblad no. F 332) worden aan het 
derde lid van artikel 2, het tweede lid van 
artikel 7 en het tweede lid van .artikel 9 de 
woorden toegevoegd "en zijn van rechtswege 
nietig". 

2. Aan het eerste lid van artikel 9 der 
Beschikking Deblokkeering 1945 (Staatsblaq 
no. F 332) worden de volgende woorden toe
gevoegd: ,,behoudens indien en; voor zoover 
de onverschuldigde betaling van 2 October 
1945 werd verricht door overschrijving ten 
laste van een girale of vrije rekening van 
den belanghebbende". 

3. Het bepaalde onder 2. van artikel 14 
der Beschikking Deblokkeering 1945 (Staats
blad no: F 332) wordt ingetrokken. 

4. Aan artikel 18a van de Beschikking 
Deblokkeering 1945 (Staatsblad no. F 332) 
wordt een derde lid toegevoegd luidende: 

,.3. Op tegoedschrijvingen of betalingen, 
verricht in strijd met het bepaalde in het 
eerste lid, kan degene, die de rekening voert, 
tegenover 's Rijks Schatkist geen beroep 
doen." 

5. Aan artikel IQ van de Beschikking 
Deblokkeering 1945 (Staatsblad no. F 332), 
wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 

,,3 . Op overschrijvingen of betalingen, 
verricht in strijd met het bepaalde in het 
eerste lid, kan degene, die de rekening voert, 
tegenover 's Rijks Schatkist geen beroep 
doen." 

5. Artikel 4d van de Beschikking Deblok
keering 1945 (Staatsblad no. F 332) wordt 
gewijzigd vastgesteld als volgt: 
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,,r. De inspecteur der belastingen is be
voegd te bepalen, dat ten aanzien van de ge_ 
blokkeerde rekening van bepaalde personen 
of lichamen, vrijstellingen krachtens beschik
king van den Minister van Financiën en ver
gunningen van De Nederlandsche Bank, 
strekkende tot uitbetaling in betaalmiddelen 
en/of overdracht door· overschrijving, dan 
wel overboeking van een zoodanige rekening 
op een bestaande of een nieuw te openen re
kening ten name van denzelfden rekening
houder, geen kracht hebben. 

2. De aanwijzing door den inspecteur 
geldt zoowel voor het saldo, dat op het tijd
stip van zijn besluit aanwezig is, als voor 
hetgeen daarna op een rekening bij dengene, 
die de rekening voert, geblokkeerd ten be
hoeve van den rekeninghouder wordt over
geschreven of gestort. 

3. De inspecteur is bevoegd de aanwij
zing te beperken tot een door hem vast te 
stellen bedrag. Hii kan voorschrijven, dat de 
aanwijzing niet geldt in door hem te bepalen 
gevallen. 

4. De inspecteur is eveneens bevoegd te 
bepalen, dat ten aanzien van de rekening 
van bepaalde personen of lichamen de afzon
deringen, bedoeld in de artikelen 4, 4a en 4b, 
niet worden tot stand gebracht of dat het op 
vrije rekening aanwezige tegoed wordt ge
blokkeerd tot het bedrag, dat ten behoeve 
van den rekeninghouder op of na 3 October 
1945 in totaal door zoodanige afzondering 
op eenige girale rekening is geboekt. 

5. Op het volgens het vieuk lid geblok
keerde is het in het eerste en derde lid be
paalde van overeenkomstige toepassing. 

6. De inspecteur doet van zijn besluit, 
als is bedoeld in het eerste en vierde lid, me
dedeeling aan dengene, die de rekening voert, 
zoomede aan dengene te wiens name de re
kening staat. Op overschrijvingen en uitbeta
lingen. verricht in strijd met het besluit van 
den inspecteur, kan degene die de rekening 
voert tegenover 's Rijks schatkist geen be
roep doen. 

7. De bij dit artikel verleende bevoegd
heden gelden mede ten aanzien van den in
specteur van 's Rijks belastingen, gedeta
cheerd bij De Nederlandsche Bank. 

8. Handelingen in strijd met een besluit, 
als is bedoeld in het zesde lid, genomen door 
den inspecteur der belastingen, dan wel door 
den inspecteur van 's Rijks belastingen, ge
detacheerd bij De,Nederlandsche Bank, wor
den beschouwd als misdrijven.'' 

6. Artikel 6 der Achtste Aanvullingsbe
schikking Deblokkeering 1g45 (Staatsblad 
no. G 57) wordt gewijzigd vastgesteld als 
volgt: 

,,De credietnemer is gerechtigd het op ge
blokkeerde rekening te ontvangen bedrag 
van de hypothecaire geldleening te gebrui
ken om een door hem· reeds vroeger verkre
gen hypothecaire geldleening, voor zoover 
de aflossing daarvan op geblokkeerde reke
:ning dient te geschieden, af te lossen door 
overboeking van zijn geblokkeerde rekening 
naar de geblokkeerde rekehing van dengene, 
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die hem de af te lossen hypothecaire geld
leening heeft verleend, of van een derde, die 
in diens rechten is getreden." 

7, 1. In het derde lid van· artikel 1 der 
Besch;kking Levensverzekeringsuitkeeringen, 
1945 (Staatsblad no. F 256) wo;-den de getal
len 250 en 500 telkens vervangen door het 
getal 1000. 

2. Indien in eenig kalenderjaar meer dan 
één inschrijving in een spaarkas, welke in
schrijvingen oorspronkelijk ten name van een 
en denzelfden inschrijver werden genomen, 
tot uitkeering komen, worden deze inschrij
vingen voor de toepassing van het in het 
derde lid van artikel 1 der Beschikking Le
vensverzekeringsuitkeeringen 1945 bepaalde 
ten aanzien van de aldaar bedoelde aanvul
ling tot f rooo tezamen als één inschrijving 
aangemerkt. 

8. Deze beschikking, die kan worden 
aangehaald als Elfde Aanvullingsbeschik
king Deblokkeering 1945, zal geplaatst wor
den in het Staatsblad en treedt in werking 
op 21 Juli 1946 met dien verstande, dat het 
tweede lid van artikel 3 geacht wordt in wer
king te zijn getreden op 26 September 1945. 

's-Gravenhage, den 16den Juli 1946. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. z7 Juli 1946). 
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16 Juli 1946. BESCHIKKING van den 
Minister van Financiën van 16 Juli 
1946, houdende wijziging van de Be
schikking Beursverkeer , 1946 (Staats
blad no. G 99). 

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 (Staats
blad no. F 133); 

Heeft goedgevonden te bepalen: 

Artikel I. 
De Beschikking Beursverkeer 1946 (Staats
blad no. G 99) ·wordt gewijzigd vastgesteld 
als volgt: 

Art. 1. Voor de toepassing van deze be
schikking en van de daarop berustende be
palingen wordt verstaan onder effecten: 

aandeelen, obligatiën, pandbrieven, certi
ficaten van aandeelen, van obligatiën of van 
andere waarden, depot-fractiebewijzen, 
winst- en oprichtersbewijzen, optiebewijzen 
en soortgelijke waardepapieren, inschrijvin
gen in schuld- en aandeelenregisters en soort
gelijke rechten, alsmede recepissen, uitgege
ven ter latere verwisseling tegen definitieve 
stukken. 

Art. 2. 1. De aankoop en de verkoop 
van effecten is, onverminderd de daartoe 
vereischte vergunning van de Afdêeling Ef
fectenregistratie van den Raad voor het 
Rechtsherstel, niet toegestaan anders dan 
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door tusschenkomst van een lid van de Ver
eeniging voor den Effectenhandel (Bedrijfs
groep Effectenhandel). 

2. De aankoop en de verkoop van effec
ten geschiedt voor zoover de handel ter beur -
ze in de onderscheiden fondsen door het Da
gelijksch Bestuur der in het eerste lid ge
noemde bedrijfsgroep zal zijn opengesteld, 
overeenkomstig de door dit bestuur te geven 
voorschriften en met inachtneming van het 
bij of krachtens deze beschikking bepaalde. 

Art. 3. I. Aankoop vim een effect mag 
niet plaats hebben, dan tegen voldoening 
van de koopsom in betaalmiddelen of ten 
laste van een vrije rekening van den kooper. 

2. In afwijking van het in het eerste lid 
van dit artikel bepaalde kan de koopsom 
worden voldaan ten laste van een lossings
rekening als bedoeld in artikel 2, tweede lid, 
van de Elfde Aanvullingsbeschikking De
blokkeering x945 (Staatsblad no. G x8x) . 

3. In afwijking van het in het eerste lid 
van dit artikel bepaalde, kan na verkregen 
vergunning van het Dagelijksch Bestuur der 
Vereeniging voor den Effectenhandel (Be
drijfsgroep Effectenhandel) de koopsom wor_ 
den voldaan ten laste van een geblokkeerd 
tegoed, indien de effecten zijn aangekocht 
ter voldoening aan een leverplicht, voort
spruitende uit een verkoop, welke plaats had 
vóór of op 4 September x944. 

Art. 4. x. De leden van de Vereeniging 
voor den Effectenhandel (Bedrijfsgroep Ef
fectenhandel) zullen den verkooper van een 
effect het hem uit hoofde van den verkoop 
toekomende bedrag op vrije rekening tegoed
schrijven, indien hij aantoont en het lid, het
welk zijn tusschenkomst verleent, zich heeft 
overtuigd: 

a. dat de verkooper het effect anders dan 
op den voet, bedoeld in artikel 3, tweede of 
derde lid, of in artikel 6, in regelmatig 
beursverkeer heeft verworven na het in wer
king treden van deze beschikking, dan wel 

b. dat de verkoop betreft 2½ % Spaar
certificaten per xs Februari x95x, dan wel 

c. dat de verkoop betreft een effect, dat 
na xo Mei x946 i,s uitgegeven en waarvoor de 
storting na dit tijdstip ten ·laste van een vrije 
rekening of met betaalmiddelen heeft plaats 
gehad, dan wel · 

d. dat de verkoop betreft een effect, dat 
na 30 Juni x946 is uitgegeven en waarvoor 
de storting na dit tijdstip heeft plaats gehad 
ten laste van een lossingsrekening als be
doeld in artikel 2, tweede lid van de Elfde 
Aanvullingsbeschikking Deblokkeering x945, 
mits het ten laste van een lossingsrekening 
als storting overgeboekte bedrag geheel was 
ontstaan door tegoedschrijving op deze los
singsrekening ter zake van de terugbetaling 
op, of aflossing, al dan niet na uitloting,. van 
effecten, welke den rechthebbende bij ver
koop overeenkomstig het bepaalde onder a, 
b , c, of e van dit lid op vrije rekening hadden 
mogen worden afgerekend, dan wel 

e. dat• - in afwijking van het gestelde 
onder a van dit lid - de verkooper het ef
fect heeft verworven op den voet van het 
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bedoelde in artikel 3, tweede lid, mits het ter 
zake van een zoodanige verwerving ten laste 
van een lossingsrekening overgeboekte be
drag geheel was ontstaan door tegoedschrij
ving op deze lossingsrekening ter zake van 
de terugbetaling op of aflossing, al dan niet 
na uitloting, van effecten, welke den recht
hebbende bij verkoop overeenkomstig het 
bepaalde onder a, b, c of d van dit lid op 
vrije rekening had mogen worden afgerekend. 

2. De leden van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhan
del) zijn verplicht den verkooper van een 
effect, hetwelk na xo Mei x946 is uitgegeven, 
zonder dat de storting daarvoor ten volle 
heeft plaats gehad ten laste van een vrije 
rekening of met betaalmiddelen, het hem uit 
hoofde van den verkoop toekomende bedrag 
op geblokkeerde rekening tegoed te schrij
ven, tenzij hij aantoont en het lid, hetwelk 
zijn tusschenkomst verleent, zich heeft over
tuigd dat de verkooper het effect heeft ver
worven: 

a. door aankoop in regelmatig beursver
keer, dan wel 

b. op den voet van het eerste lid, sub d, 
of het eerste lid, sub e, van dit artikel, dan 
wel 

c. uitsluitend tegen overdracht van divi
dendbewijzen of soortgelijke bewijzen als be
doeld in lid s van dit artikel en deze divi
dendbewijzen of soortgelijke bewijzen door 
den verkooper alle werden verworven op den 
voet van lid :";, sub a en sub b, 

in welke gevallen het lid het bedrag zal 
goedschrijven op vrije rekening. 

3. In alle gevallen, niet in het eerste lid 
en het tweede lid van dit artikel genoemd, 
zullen de leden van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhan
del) den verkooper van een effect van het 
hem uit ·hoofde van den verkoop toekomende 
bedrag een deel, ter grootte van 50 ten hon
derd van de koerswaarde, afgerond naar be
neden tot het naastbijliggende vc;elvoud van 
tien gulden, tegoedschrijven op geblokkeer
de rekening en het overige op vrije rekening. 

4. Het in het derde lid van dit artikel ge
noemde percentage wordt tot 40 terugge
bracht, ingeval de daar bedoelde verkoop be_ 
treft: 

a. effecten uitgegeven door of ten laste 
van een publiekrechtelijk of privaatrechtelijk 
lichaam of instelling, gevestigd in de Ver
eenigde Staten van Amerika, waarvan de op
brengsten in Amerikaansche dollars aldaar
betaalbaar zijn; 

b. certificaten van onder a bedoelde ef
fecten, uitgegeven door in Nederland ge
vestigde trust- of administratiekantoren; 

c. effecten, door den Minister van Finan_ 
ciën gelijkgesteld met die onder a en b ver
meld. 

• .5. De leden van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhan
del) zijn verplicht den verkooper van een 
dividendbewiis of soortgelijk bewijs, hetwelk 
hetzij alleen, hetzij tezamen met andere divi
dendbewijzen of soortgelijke bewijzen recht: 
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geeft op verkrijging zonder storting van een 
effect, het hem uit hoofde van den verkoop 
toekomende bedrag op geblokkeerde reke
ning tegoed te schrijven, tenzij hij aantoont 
en het lid, hetwêik zijn tusschenkomst ver
leent, zich heeft overtuigd, dat de verkooper 
het bewijs heeft verworven door aankoop in 
regelmatig buersverkeer: 

a. op den voet van het bepaalde in Jid r 
van artikel 3, dan wel 

b. op den voet van het bepaalde in lid 2 
van artikel 3 op de wijze zooals is bedoeld in 
lid r , sub e, van dit artikel, 

in welke gevallen het lid het bedrag zal te
goedschrijven op vrije rekening. 

6. Het lid van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhan
del) hetwelk een der verplichtingen bedoèld 
in het tweede, derde, vierde of vijfde Jid van 
dit artikel, niet of niet geheel nakomt, is te
genover de belastingadministratie met den 
verkooper hoofdelijk aansprakelijk voor de 
ten laste van den verkooper bestaande be
lastingschuld tot het bedrag, dat ten on
rechte niet op een geblokkeerde rekening van 
den verkooper is geboekt. 

7. Verkoopers van effecten mogen geen 
voldoening van de opbrengst aanvaarden 
anders dan op de wijze als in dit artikel is 
bepaald. 

Art. 5. r. De aankoop van effecten, an
ders dan met eigen geld, is verboden. 

2. Hij, die hem toebehoorende effecten 
verkoopt, welke verpand waren, is verplicht 
de opbrengst; voorzoover deze op vrije reke
ning wordt tegoed geschreven of in betaal
middelen wordt voldaan, in de eerste plaats 
aan te wenden voor aflossing op de schuld, 
tot zekerheid waarvan het effect als onder
pand diende. 

Art. 6. Indien een Jid van de Vereeniging 
voor den Effectenhandel (Bedrijfsgroep Ef
fectenhandel) zijn tusschenkomst verleent 
voor den aankoop van effecten voor rekening 
van een kooper, voor wiens rekening dit lid 
op denzelfden dag een verkoop van effecten 
bewerkstelligt: 

a. mag, in afwijking van het bepaalde in 
artikel 3, re lid, de aankoop plaats hebben 
zonder dat de voldoening van de koopsom 
in betaalmiddelen of ten laste van een vrije 
rekening van den kooper geschiedt, mits het 
den kooper uit hoofde van den verkoop toe
komende bedrag, voorzoover noodig, voor de 
voldoening van de koopsom wordt gebruikt 
en ingeval dit bedrag hiertoe niet voldoende 
is, het resteerende gedeelte van de koopsom 
in betaalmiddelen of ten laste van een vrije 
rekening van den kooper wordt voldaan; 

b. mag, in afwijking van het bepaalde in 
artikel 4, tweede, derde, vierde en vijfde lid, 
de tegoedschrijving van het den kooper in 
zijn hoedanigheid van verkooper toekomende 
bedrag op geblokkeerde rekening achterwege 
blijven, voor zoover dit bedrag benoodigd is 
en gebruikt wordt voor de voldoening van 
de koopsom, mits het gedeelte van dit ·be
drag dat hiervoor niet benoodigd is en ge
bruikt wordt, den verkooper op geblokkeerde 
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rekening wordt tegoedgeschreven; 
c. mag, in afwijking van het bepaalde in 

artikel 5, 2e lid, de aanwending van het den 
kooper in zijn hoedanigheid van ·verkooper 
toekomende bedrag voor aflossing op de 
schuld, tot zekerheid waarvan de verkochte 
effecten als onderpand dienden, achterwege 
blijven, voorzoover dit bedrag benoodigd is 
en gebruikt wordt voor de voldoening van 
de koopsom, mits het gedeelte van dit be
drag, dat hiervoor niet benoodigd is en ge
bruikt wordt, wordt aangewend voor aflos
sing op de schuld, tot zekerheid waarvan de 
verkochte effecten als onderpand dienden. 

Art. 7. Handelingen in strijd met het be
paalde in artikel 2, xe lid, of de artikelen 3, 
4, s en 6 dezer beschikking worden be
schouwd als misdrijven. 

Art. 8. D e Minister van Financiën regelt 
alle gevallen, waarin deze beschikking niet 
voorziet. 

Artikel II. 

De Eerste Aanvullingsbeschikking Beurs
verkeer 1946 (Staatsblad no. G ro8) is inge
trokken behoudens ten aanzien van de be
gane strafbare feiten. 

Artikel III. 

Deze beschikking, die in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, treedt in werking op 
21 Juli 1946. 

's-Gravenhage, den r6den. Juli 1946. 
De Min, van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. z7 Juli z946). 
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:, April z946. -BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van de tabellen voor de hoo
gere burgerschool, bedoeld in artikel 2 
van het Koninklijk besluit van 15 Maart 
1923 (Staatsblad no. 75). 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 D ecember 1945, No. 15390/III, afdee1ing 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
derwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken wijziging aan te brengen in de tabel
len, bedoeld in artikel 2 van Ons besluit van 
15 Maart 1923 (Staatsblad no. 75), gewij
zigd en aangevuld bij Onze besluiten van 13 
November 1923 (Staatsblad no. 518), zoo
als laatstgenoemd besluit weder is gewijzigd 
bij Onze b esluiten van 3 Mei 1928 
(Staatsblad no. 141), 13 November 1934 
(Staatsblad no. 577), 27 Mei 1937 (Staats
blad no. 364) , 9 Maart 1938 (Staatsblad no. 
362) en bij de besluiten van den Secretaris
Generaal van het toenmalige Departem ent 
van c5pvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming van 2 Juli 1941, no. 10026/I , af
deeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs (Nederlandsche Staatscou
(ant van 2 Juli 1941, no. 126) en 20 Januari 
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1942, no. 15 O.W.K. (Nederlandsche Staats
courant van 27 Januari 1942, no. 18); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
x:i Februari 1946, no. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Maart 1946, no. 
3845, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Heben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In de tabel A, bedoeld in artikel 

2 van Ons besluit van 15 Maart 1923, ge
wijzigd en aangevuld bij Onze besluiten van 
13 November 1923 (Staatsblad no. 518), zoo
als laatstgenoemd besluit weder is gewijzigd 
bij Onze besluiten van 3 Mei 1928 (Staats
blad no. 141), 13 November 1934 (Staats
blad no. 577), 27 Mei 1937 (Staatsblad no. 
364), 9 Maart 1938 (Staatsblad no. 362) en 
bij de besluiten van den Secretaris-Generaal 
van het toenmalige Departement van Op
voeding, Wetenschap en Kultuurbesch_er
ming van 2 Juli 1941, no. 10026/1, afdeelmg 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
derwijs (Nederlandsche Staatscourant van 2 
Juli 1941, no. 126) en 20 Januarj 1942, no. 15 
O.W.K. (Nederlandsche Staafscourant van 
27 Januari 1942, no. 18) , wordt het getal l<:5-
sen per week voor de Engelsche taal gewtJ
zigd van 5 in 8 en wordt het getal lessen 
voor de Hoogduitsche taal gewijzigd van 8 
in 5. 

2. In de tabel B, bedoeld in artikel 2 van 
het in artikel 1 ·eerstgenoemd besluit, zooals 
dit thans luidt, wordt het getal lessen per 
week voor de Hoogduische taal en letter
kunde gewijzigd van 13 in 11. 

3. In de tabel C, bedoeld in artike 2 van 
het in artikel 1 eerstgenoemd besluit, zooals 
dit thans luidt, wordt het getal lessen per 
week voor de Hoogduitsche taal en letter-
kunde gewijzigd van 10 in 8. . 

4. In de tabel D, bedoeld in artikel 2 van 
het in artikel 1 eerstgenoemd besluit, zooals 
dit thans luidt, wordt het getal lessen per 
week voor de Engelsche taal en letterkunde 
gewijzigd van 14 in 15 en wordt het getal 
lessen per week voor de Hoogduitsche taal 
en letterkunde gewijzigd van 16 in 12. 

5. In de tabel E, bedoeld in artikel 2 van 
het in artikel 1 eerstgenoemd besluit, zooals 
dit thans luidt, wordt het getal lessen per 
week voor de Engelsche taal en letterkunde 
gewijzigd van g in I2 e n wordt het getal les
sen per week voor de Hoogduitsche taal en 
letterkunde gewijzigd van 13 in 9. 

6. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden op 16 Augustus _1945. 

Onze Minister van OnderwtJS, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staa~sblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschnft zal 
worden gezonden a an den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den April 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. 0., K. en W ., VAN DER LEEUW. 

(Uitl},eg. 30 Juli 1946.) 
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2 April 1946. BESLUIT, houdende regelen 
omtrent de in het jaar 1946 te houden 
eindexamens der hoogere burgerscholen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 December 1945, No. 10006/III, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
derwijs ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken voor het schriftelijk gedeelte van de 
in het jaar 1946 te houden eindexamens der 
hoogere burgerscholen een regeling te tref
fen, afwijkende van die, vastgesteld in de 
reglementen, behoorende bij Ons Besluit van 
8 Juni 1929 (Staatsblad no. 310), gewijzigd 
en aangevuld bij Onze besluiten van 31 Ja
nuari 1930 (Staatsblad no. 35), 26 April 1933 
(Staatsblad no. 229), 28 Februari 1934 
(Staatsblad no. 86), 25 Mei 1934 (Staats
blad no. 269), 28 Augustus 19:14 (Staatsblad 
no. 485), 18 Juli 1936 (Staatsblad no. 369), 
31 December 1936 (Staatsblad no. 379), 8 
Juni 19:19 (Staatsblad no. 365) en 10 Augus
tus 1939 (Staatsblad no. 375), en Ons be
sluit van 22 December 1937 (Staatsblad no: 
376), gewijzigd bij Onze besluiten van_3 Met 
1938 (Staatsblad no. 370), 8 Jum 1939 
(Staatsblad no. 366), 10 Augustus 1939 
(Staatsblad no. 375) en 13 December 1939 
(Staatsblad no. 378); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Februari 1946, No. 18); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Maart 1946, No. 
3848, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De reglementen, behoorende bij 

Ons besluit van 8 Juni 1929 (Staatsblad no. 
310), gewijzigd en aangevuld bij Onze be
sluiten van 31 Januari 19:10 (Staatsblad no. 
35), 26 April 1933 (Staatsblad no. 229), 2~ 
Februari 1934 (Staatsblad no. 86), 25 Met 
19:14 (Staatsblad no. 269), 28 Augustus 1934 
(Staatsblad no. 485), 18 Juli 1936 (Staats
blad no. 369), 31 December 1936 (Staatsblad 
no. 379), 8 Juni 1939 (Staatsblad no. 365) 
en 10 Augustus 1939 (Staatsblad no. 375), 
en Ons besluit van 22 D ecember 1937 
(Staatsblad no. 376), gewijzigd bij Onze be
sluiten van 3 Mei 19.,8 (Staatsblad no. 370), 
8 Juni 19::iq (Staatsblad no . . ,66), 10 Augus
tus 1939 (Staatsblad no. 375) en 13 Dece1:1-
ber 19:19 (Staatsblad no. 378) worden, wt
sluitend voor de in het jaar 1946 te houden 

· eindexamens der scholen, waarvoor zij gel
den, gewijzigd als volgt: 

Artikel 4 wordt gelezen: 
H et schriftelijk gedeelte van het examen 

wordt gehouden op de dagen, door Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen vast te stellen. 

Artikel 8 wordt gelezen: 
D e dagen, waarop

0 
het schriftelijk gedeelte 

van het examen plaats heeft, en de duur van 
dit examen voor elk vak worden door de in-
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specteurs medegedeeld aan de directeuren 
der scholen, waarvoor dit reglement geldt, 
en door dezen aan de commissiën van toe
zicht op het middelbaar onderwijs en aan 
hen, die aan het examen wenschen deel te 
nemen. 

De op~aven voor elk vak, dat het schrifte
lijk gedeelte van het examen omvat, worden 
vastgesteld door den daarbij betrokken 
leeraar onder goedkeuring achtereenvolgens 
van den voorzitter der examencommissie, 
den daarbij betrokken deskundige en den in
specteur, die met het toezicht op de school 
is belast. 

De voorzitter der commissie zendt deze 
opgaven na goedkeuring zijnerzijds uiterlijk 
veertien dagen vóór den aanvang van het 
examen aan de betrokken d esku ndigen . 

Indien de deskundigen de opgaven voor 
één of m eer vakken ongeschikt achten, geven 
zii daarvan m et vermelding van redenen zoo 
spoedig mogelijk kennis aan den voorzitter 
der commissie. 

De voorzitter der commissie zendt alsdan 
zoo spoedig mogelijk aan de(n) deskundi
ge(n) nieuwe, door de(n) betrok ken leeraar 
(Ieeraren) o.nder goedkeuring van den voor
zitter vastgestelde opgaven. 

Indien de deskundige(n) ook de nieuwe 
opgaven ongeschikt acht(en), stelt (stellen) 
hij (zij ) , na overleg met den voorzitter, zelf 
de opgaven vast. 

Indien de inspecteur de opgaven voor één 
of meer vakken ongeschikt acht, stelt hij, na 
overleg met den voorzitter, zelf de opgaven 
vast. 

Het derde lid van artikel 9 van het regle
ment, behoorende bij laatstgenoemd besluit, 
vervalt. 

Het derde lid van artikel 9 van het regle
m ent, behoorende bij eerstgenoemd besluit, 
en het vierde lid van artikel 9 van het re
glement, behoorende bij laatstgenoemd be
sluit, worden gelezen : 

Nadat <le opgaven aan de candidaten zijn 
rondgedeeld, mogen omtrent de opgaven • 
geen mededeelingen of inlichtingen van wel
ken aard of door wien ook aan de candidaten 
worden verstrekt. 

2. Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen is 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 2den April 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. 0., K. en W. , VAN DER LEEUW. 

(Uitgeg. 3 0 Juli 1946.) 

S. G 79 

2 April 1946. BESLUIT, houdende wijzi
ging van de tabel, bedoeld in artikel 3 
van het Koninklijk besluit van 7 Juni 
1919 (Staat sblad no. 313) betreffende 
vaststelling van een leerplan voor de 
gymnasia. 

1946 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 December 1945, no. 15387/111, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
de rwijs ; 

Overwegende, dat het Ons wenschelijk is 
voorgekomen m et intrekking van de tabel, 
bedoeld in · artikel 3 van Ons besluit van 7 
Juni 1919 (Staatsblad no. 313) gewijzigd en 
aangevuld bij Onze besluiten van 1 Mei 1920 
(Staatsblad no- 227 A), 26 Augustus 1921 
(Staatsblad no. 1031), 28 D ecember 1922 
(Staatsblad no. 744), 17 November 1934 
(Staatsblad no. 591) en 29 D ecember 1936 
(Staatsblad no. 377) en gewijzigd bij besluit 
van den Secretaris-Generaal van het toen
malig Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming, van 2 Juli 
1941, nr. 163 O .W .C. (Nederlandsohe Staats
courant van 2 Juli 1941, no. 126) een nieuwe 
tabel vast te stellen; 

Overwegende voorts , dat het ons wensche
lijk is voorgekomen de besluiten van den 
Secretaris-G eneraal van het toenmalig De
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming van 21 Juli 1941, nrs. 
173 O.W .C. en 174 O.W.C. (Nederlandsche 
Staatscourant no. 139 van 1941) in te trek
ken· 

Gelet op artikel 7 van de hooger-onder
wijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Februari 1946, no. 19); ' 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Maart 1946, No. 
3844, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De tabel, bedoeld in artikel 3 van 

Ons besluit van 7 Juni 1919 (Staatsblad no. 
313) , gewijzigd en aangevuld bij Onze be
sluiten van 1 Mei 1920 (Staatsblad no. 227 
A), 26 Augustus 1921 (Staatsblad no. 1031), 
28 December 1922 (Staatsblad no. 744), 17 
November 1934 (Staatsblad no. 591) en 29 
December 19.~6 (Staatsblad no. 377) , en ge
wijzigd bij besluit van den Secretaris-Gene
raal van het toenmalige Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescher
ming, van 2 Juli 1941, no. 163 O .W.C. (Ne
derlandsche Staatscourant v an 2 Juli 1941 , 
no. 126), wordt ingetrokken en vervangen 
door de navolgende: 

Zie tabel op bladz. 132. , 

2. Met afwijking in zooverre van de in 
artikel 1 opgenomen tabel, worden in het 
schooljaar 1945/1946 in de zesde klasse voor 
alle leerlingen twee lessen in het Neder
lan~ch, één les in het Duitsch en twee lessen 
in de ge~chiedenis gegeven. 

3. De besluiten van den Secretaris-Gene
raal van het toenmalig Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescher
ming van 21 Juli 1941, nrs . 173 O.W.C. en 
174 O .W .C. (Nederlandsche Staatscourant 
van 21 Juli 1941, nr. 139) worden ingetrok
ken. 
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4. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden op 16 Augustus 1945. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen 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 2den April 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. 0., K. en W., VAN DER LEEUW. 

(Uitgeg. 30 juli 1946.) 

S. G 80 

a April 1946. BESLUIT, houdende regelen 
omtrent de in het jaar 1946 te houden 
eindexamens der gymnasia. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
1 December 1945, no. 15389/III, a,fdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
derwijs; 

Overwegende, dat voor het jaar 1946 een 
regeling noodig wordt geoordeeld, afwijkende 
van het bepaalde in artikel 3, derde lid, en 
vijfde lid, tweede alinea van Ons besluit van 
26 Mei 1922 (Staatsblad no. 387), zooals dit 
besluit is gewijzigd en aangevuld bij Onze 
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besluiten van 5 Mei 1925 (Staatsblad no. 
182), 5 Mei 1930 (Staatsblad no. 155), II 
April 1932 (Staatsblad no. 162), 28 Februari 
1934 (Staatsblad no. 85), 28 Augustus 1934 
{Staatsblad no. 484), 10 Mei 1935 (Staats
'blad no. 245), 18 Juli 1936 (Staatsblad no. 
369), 28 Maart 1938 (Staatsblad J'O- 368) 
en 28 Januari 1939 (Staatsblad no. 364); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 Februari 1946, no. 16); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Maart 1946, No. 
3847, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het derde lid van artikel 3 van 

Ons besluit van 26 Mei 1922 (Staatsblad no. 
387), gewijzigd en aangevuld bij Onze be
sluiten van 5 Mei 1925 (Staatsblad no. 182), 
5 Mei 1930 (Staatsblad no. 155), II April 
1932 (Staatsblad no. 162), 28 Februari 1934 
(Staatsblad no. 85), 28 Augustus 1934 
(Siaatsblad no. 484), 10 Mei 1935 (Staats
blad no. 245), 18 Juli I<)36 (Staa tsblad no. 
369), 28 Maart 1938 (Staatsblad no. 368) 
en 28 Januari 1939 (Staatsblad no. 364), 
waarbij vastgesteld een programma voor het 
eindexamen der gymnasia en het daarmede 
gelijkgestelde examen, vermeld in artikel 12 

der Hooger-onderwijswet wordt voor den 
duur van het jaar 1946 buiten werking ge
steld, voor zooveel betreft de eindexamens 
der gymnasia . 

2. Het vijfde lid, tweede alinea, van ar
tikel 3 van Ons in artikel 1 van het in dit 
besluit eerstgenoemd besluit wordt, voor zoo
veel betreft de eindexamens der gymnasia, 
voor het jaar 1946 gelezen als volgt: 

Nadat de opgaven aan de examinandi zijn 
rondgedeeld, mogen omtrent de opgaven 
geen mededeelingen of "inlichtingen van wel
ken aard of door wien ook aan de examinandi 
worden verstrekt. 

3. In het jaar 1946 worden alle opgaven 
voor het schriftelijk gedeelte van het eind
examen der openbare en der aangewezen bij
zondere gymnasia vastgesteld op de wijze, 
die voor de opgaven van het schriftelijk exa
men in de oude talen is voorgeschreven in de 
artikelen 3 , 4, s en 6 van Ons besluit van 
30 April 1906 (Staatsblad no. 101), waarbij 
regelen zijn vastgesteld voor de uitoefening 
van het toezicht van den gecominitteerde of 
de gecommitteerden bij de eindexamens der 
gymnasia met zesjarigen cursus, bedoeld in 
de artikelen II en 1.~7 der Hooger-onderwijs
wet, zooals dit besluit is gewijzigd en aan
gevuld bij Onze besluiten van 4 September 
1922 (Staatsblad no. 517) en 28 Februari 
19.H (Staatsblad no. 84). 

4. Onze Minister van Onderwijs, Kun
ste'l en Wetenschappen is 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 2den April 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. 0., K. en W ., VAN DER LEEUW. 
(Uitgeg. 30 juli 1946.) 
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2 April I946. BESLUIT tot afwijking van 
de programma's voor de examens, ver
meld in artikel 55, tweede lid, der mid
delbaar-onderwijswet, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 9 Maart 1938 
(Staatsblad no. 363), zooals dat besluit 
is gewijzigd. 

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

Onderwij~, Kunsten en Wetenschappen van 
22 December 1045 no. 13565/3 afdeeling 
Vàorbereidend Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is voor 
het jaar 1946 af te wijken van de program
ma's voor de examens, vermeld in artikel 55, 
tweede lid, der middelbaar-onderwijswet, 
vastgesteld bij Ons besluit van 9 Maart 1938 
(Staatsblad no. 363), gewijzigd bij Onze be
sluiten van 8 Juni 19.19 (Staatsblad no. 367) 
en IQ Augustus 19_19 (Staatsblad no. 3 75); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Maart 1946, no. 16); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Maart 1946, no. 
5253, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Met afwijking in zooverre van 

Ons besluit van 9 Maart 1938 (Staatsblad 
no. 363), gewijzigd bii Onze besluiten van 8 
Juni 1939 (Staatsblad no. 367) en IQ Augus
tus 1939 (Staatsblad no. 375), zullen de pro
gramma's voor de examens, vermeld in arti
kel 55, tweede lid, der middelbaar-onderwijs
wet, in het jaar 1946 niet omvatten de vol
gende onderwerpen: 

. 1. voor het Staatsexamen hoogere bur
gerschool A: 

Voor de handelswetenschappMJ: 
a. Bedrijfshuishoudkunde en boekhou

den: enkel boekhouden: balansen en verlies
en winstrekeningen van levens- en schade
verzekeringsmaatschappijen, van transport
ondernemingen en van deposito- en crediet
banken; zelfstandige administratie van pen
sioen- en ondersteuningsfondsen; filiaalboek
houding; kameraalstijl; 

b. Organisatie en techniek van den han
del en handelsrekenen : arbitrage; winstver
deeling; termijnhandel; 

c. recht van het maatschappelijk ver
keer: kennis van de Merkenwet en de Han
delsnaamwet; belastingwetgeving. 

Voor de staathuishoudkunde en de sta
tistiek : 

Aandeel van de Overheid in het maat
schappelijk inkomen (belastingopbrengst) . 
Geschiedenis van het Nederlandsche munt
wezen. Geschiedenis der Nederlandsche 
Bank. De waardevastheid van het geld (ten 
aanzien van binnen- en buitenland). 

Voor de aardrijkskunde: 
De beginselen der natuurkundige aardrijks

kunde, behalve voor zoover de kennis daar-
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van noodzakelijk is bij de behandeling van 
Nederland, Nederlandsch- Indië, Suriname en 
Curaçao. Behandeling van het sociaal-econo
mische leven, zooals het zich openbaart in 
voortbrenging, verdeeling en verbruik der 
voornaamste goederen. Enkele onderwerpen 
uit de volkenkunde van de overzeesche ge
westen. 

Voor de geschiedenis: 
De vaderlandsche geschiedenis tot 1813. 

De algemeene geschiedenis tot 1848. Bijzon
den: onderwerpen uit de economische ge
schiedenis van Nederland en de voornaamste 
Europeesche Staten tot 1·648. 

II. voor het Staatsexamen hoogere bur
gerschool B: 

Voor de reken- en stelkunde: 
Samengestelde interestrekening. Exponen

tiëele vergelijkingen Eenvoudige beginselen 
der differentiaal- en integraalrekening. 

De functie y = 
ax2 + bx + c 

px2 + ex+ f 
Herhaling en uitbreiding van het getal-

begrip. 
Voor de driehoeksmeting: 
Extremen. 
Voor de meetkunde: 
Meetkundige behandeling van de eenvou

digste eigenschappen van parabool, ellips en 
hyperbool. 

Voor de stereometrie: 
De stelling van Euler, het regelmatig 

12-vlak en het regelmatig 20-vlak. 
De beschrijvende meet,kimde. 
Voor de mechanica: 
De plaatsbepaling van het zwaartepunt. 

De verticale cirkelbeweging. 
Voor de natuurkunde: 
Licht en geluid, voor zoover de kennis 

daarvan niet noodzakelijk is in verband met 
warmte en electriciteit. 

Voor de scheikimde: 
Uit de anorganische scheikunde de meta

len, voor zoover deze niet bij andere hoofd
stukken der scheikunde ter sprake komen, 
en voorts de technische bereidingswijze van 
lichte metalen, ijzer, ammoniak, soda, zwa
velzuur, watergas, lichtgas, aardolieproduc
ten, zeep en suiker. Pe aromatische verbin
dingen. 

Voor de natuurlijke historie: 
Het genoemde onder 3 en 5 van het eind

examenprogramma. 
Voor de staathuishoudkunde: • 
Bedrijfsorganisatie, organisatie van werk

gever en werknemers. Sociale wetgeving en 
economische politiek. Voortzetting der waar
de- en prijsleer. Verbruiksleer en bevolkings
leer. 

Voor de aardrijkskunde: 
De natuurkundige aardrijkskunde, behalve 

voor zoover de kennis daarvan noodzakelijk 
is bii de behandeling van Nederland, Neder
landsch-Indië, Suriname en Curaçao. Hoofd
stukken uit de algemeene land- en volken
kunde. 

I 
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Voor de p_eschiedenis: 
De vaderlandsche geschiedenis tot 1813 en 

de algemeene geschiedenis tot 1848. 
2. Dit besluit wordt geacht in werking te 

zijn getreden op 1 Januari 1946. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen 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 2den April 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van 0., K. en W., VAN DER L EEUW. 

(Uitgeg. 30 Augustus 1946). 

S. G 135 

29 Mei 1946. WET, houdende voorl ienin
gen met betrekking tot de vaststelling, 
wijziging en aanvulling van de begroe
tingen des Rijks voor de dienstjaren 
1942 tot en met 1945, en met betrekking 
tot het doen van uitgaven voor het 
dienstjaar 1946, in afwachting van de 
vaststelling bij de wet van de Rijks
begrooting voor dat dienstjaar. 

Bijl. Hand. II 45/46, u9. 
Hand. Il 45/46, bladz. 701-708. 
Bijl , Hand. I 45/46, 129. 
Hand. I 45/46, bladz. 9o-'-92 . 

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

dat de bijzondere omstandigheden, waarin 
het Rijk in de jaren 1942 tot en met 1945 
heeft verkeerd aan de naleving van het voor -
schrift van artikel 126 der Grondwet in den 
weg hebben gestaan ; 

dat het ter voorziening in de daardoor ont
stane comptabele moeilij kheden noodzake
lijk is, dat regelen worden gesteld t en be
hoeve van de administratieve verantwoor
ding van de inkomsten en uitgaven des Rijks, 
voorzoover de voor die jaren vastgestelde 
begroetingen daarin n iet of onvoldoende 
voorzien, en dat een bijzondere regeling dient 
te worden getroffen m et betrekking tot het 
doen van uitgaven voor het dienstjaar 1946 
in afwachting van de vaststelling bij de wet 
van de Ri_jksbegrooting voor dat dienstjaar; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz.: 
Art. 1. Wij behouden Ons voor op de voor

dracht van Onze n betrokk e n Minister, welke 
Ons wordt aangeboden door Onzen Minister 
van Financiën, ten behoeve van de admini
stratieve verantwoording van de inkomsten 
en uitgaven des Rijks, de begroetingen van 
uitgaven alsmede het middelenbesluit voor 
een der dienstjaren 1942, 1943 of 1944 aan te 
vullen of te wijzigen. 

2. Wij behouden Ons voor op de voor
dracht van Onzen betrokken Minister, welke 
Ons wordt aangeboden door Onzen Minister 
van Financiën, ten behoeve van de admini
stratieve verantwoording van inkomsten en 
uitgaven des Ri_jks, voor het dienstjaar 1945 
of gedeelten van dat dienstjaar, begrootingen 
van uitgaven alsmede een middelenbesluit 
vast te stellen, aan te vullen of te wijzigen 
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en voorzooveel noodig een regeling te tref
fen, ter voorziening in het gemis van begroo
tingen. 

3. r. In afwijking van het bepaalde in 
artikel 15, eerste lid, der Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1927, no. 259) en met toepas
sing van het bepaa1de in het tweede lid van 
dat artikel is, zoolang de hoofdstukken der 
Rijksbegrooting en de begroetingen van de 
afzonderlijke onderdeelen en takken van 
Rijksdienst, als bedoeld in de artikelen 87 
en 88 der genoemde wet, voor het dienstjaar 
1946 nog niet bij de wet zijn vastgesteld, 
Onze Minister, aan wien het beheer daar
van is opgedragen, om den dienst gaande te 
houden, bevoegd, maandelijks te beschikken 
over een zesde deel van de bedragen, welke 
voorkomen in de verschillende artikelen van 
uitgaven , der overeenkomstig het vorig arti
kel vastgestelde begroetingen van uitgaven 
voor het d ienstjaar 1945, (2e halfjaar). 

2. Onze betrokken Minister is mede be
voegd om, indien de eischen van den dienst 
dit noodzakelijk maken, ten aanzien van be
paalde posten, waarvoor in de begroetingen 
voor liet dienstjaar 1945 (2e halfjaar) geen 
overeenkomstig artikel voorkomt, de drin
gendste uitgaven te doen, met medewerking 
van Onzen Minister van Financiën en onder 
mededeeling aan de Algemeene Rekenkamer 
en aan de Staten -Generaal. 

4. De a rtikelen 1 en 2 zijn m ede van toe
passing t en aan2ien van de inkomsten en uit
gaven van b epaalde onderdeelen van den 
Rijksdienst of van bepaalde takken van 
Riij ksdienst als bedoeld worden onderschei
denlij k in de artikelen 87 en 88 van de 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 
259) . 

5. D e ingevolge de vorige artikelen vast
gestelde, aangevulde of gewijzigde begroe
tingen worden geacht te zijn de in den zin 
der Comptabiliteitswet 1927 (Staatsblad no. 
25Q) vastgest elde begroetingen des Rijks. 

6. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, en2. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 29sten 

Mei 1946. WILHELMINA. 
De Min. v. Alg. Oorlogv. v. h. Koninkrijk, 

W. SCHERMERHORN. 
De Min. van Buiten/. Z., J. H. VAN ROVEN. 
De Min. van justitie, KOLFSCHOTEN. 
De Min. van Binnen]. Zaken, BEEL. 
De Min. v . 0., K. en W., VAN DER LEEUW. 
De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 
De Min. v an Oorlog, J. MEYNEN. 
De Min. van Marine, DE B oov. 
De Min. v. Op. W. en W ., J. A. RINGERS. 
De Min . van V. en E., ST. VAN SèHAIK. 
De Min. v . L ., V. en V., S. L. MANSHOLT. 
De Min. van H. en N., H. Vos. 
De Min. v. Scheepvaart a .i ., DE Boov. 
De Min. v . Sociale Zaken, W. DREES. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd., LOGEMANN. 
De Min. z. Portefeuille E. N. v. KLEFFENS. 

(Uitgeg. 19 Juli 1946.) 
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3 Juni r946. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 10 Septem
ber 1923 (Staatsblad no. 434) , tot rege
ling van het eindexamen der kweek
scholen voor onderwijzers en onderwij
zeressen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
17 September. 1945, No. 3016/4, afdeeling 
Lager Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 10 September 1923 (Staatsblad 
no. 434), tot regeling van het eindexamen 
der kweekscholen voor onderwijzers en on
derwijzeressen bedoeld in artikel 21oter, on
der a I , der Lager-onderwijswet 1920, zooals 
dit thans luidt, te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
30 April 1946, no. 16; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Mei 1946, No. 
10674, Afdeeling Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
Artikel 23 van Ons besluit van 10 Septem

ber 1923 (Staatsblad no. 434), zooals dit 
thans luidt, wordt gelezen: 

Tot het afleggen van het examen worden 
alleen toegelaten de leerlingen der kweek-
school, die . 

a. den negentienjarigen leeftijd zullen 
hebben volbracht op 1 September van het 
jaar, waarin het examen wordt gehouden ; 

b. het onderwijs tot aan het examen heb
ben gevolgd; 

c. de laatste drie of, indien zij in het be
zit zijn van een der in artikel 22, derde lid, 
van Ons besluit van 23 Augustus 1933 
(Staatsblad no. 4SS), zooals dat sindsdien 
is gewijzigd, genoemde einddiploma's, de 
laatste twee leerjaren eener kweekschool heb
ben doorloopen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen 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. 

Soestdijk, den 3den Juni 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. 0., K. en W., VAN DER LEEUW. 

(Uitgeg. 22 Juli r946). 
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3 Juni r946. BESLUIT tot wiiziging van 
het Koninklijk besluit van 23 Augustus 
1933 (Staatsblad no. 455), tot vaststel
ling van de Regelen voor de Rijkskweek
scholen voor onderwijzers en onderwij
zeressen. 

Wij WILHELMINA; enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
17 September 1945, No. 3016/4, afdeeling 
Lager Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 23 Augustus 193_~ (Staatsblad 
no. 455), tot vaststelling van de Regelen 
voor de Rijkskweekscholen voor onderwijzers 
en onderwijzeressen, bedoeld in artikel 12, 
eerste lid, der wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad no. 127) en artikel 212 der La
ger-onderwijswet 1920, zooals dit thans luidt, 
te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
30 April 1946, no. 16; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Mei 1946, no. 
10674, Afdeeling Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Tusschen de artikelen 21 en 23 
van Ons besluit van 23 Augustus 1933 
(Staatsblad no. 455) wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende: 

Art. 22. r. Zij , die nog geen kweekschool 
bezochten, kunnen tot het tweede leerjaar 
worden toegelaten na een voldoend toela
tingsexamen, waaruit blijkt, dat zij de kennis 
en de ontwikkeling bezitten, welke in den 
voorafgaanden studietijd volgens het leer
plan moeten zijn verkregen. 

2. Ten aanzien van de in het vorige lid 
bedoelde adsph-anten dient de directeur een 
vóorstel in bij den inspecteur, die daarover 
beslist. De regeling en het afnemen van het 
examen geschieden in de maand Juli door 
den directeur en leeraren. 

3. Zonder examen kunnen tot _het derde 
leerjaar worden toegelaten de bezitters van 
het einddiploma eener hoogere burgerschool 
met vij.f- of zesjarigen cursus, van een gym
nasium, van een middelbare school voor 
meisjes met vijfjarigen cursus, van een han
delsschool met vijfjarigen cursus of van een 
hoogere handelsschool met tweejarigen cur
sus, welke aansluit aan een hoogere burger
school met drie- of vijfjarigen cursus. 

Art. II . Artikel 23 van Ons besluit voor
noemd wordt gelezen: 

Aan hen, die reeds een Rijks- , gemeente
lijke of bijzondere kweekschool bezochten, 
kan Onze Minister toestaan zonder examen 
plaats te nemen in de klasse, waartoe zij toe
gang hadden gekregen. 

Art. 111. In het eerste lid van artikel 31 
van Ons besluit voornoemd wordt inplaats 
van "drie" gelezen: twee. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschap pen is belast met de _µitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsb(ad zal 
worden geplaatst en waarvan afschnft zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 3den Juni 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. 0., K. en W., VAN DER LEEUW. 

(Uitgeg . 22 Juli 1946). 

; 
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3 Juni z946. BESLUIT tot w11z1gmg van 
het Koninklijk besluit van 23 Augustus 
1933 (Staatsblad no. 456), tot vaststel
ling van de regelen en voorwaarden voor 
het verleenen van een Rijksbijdrage aan 
gemeentelijke en bijzondere kweekscho
len en tot regeling van de gevolgen van 
het aan die kweekscholen af te leggen 
eindexamen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
X7 September 1945, No. 3016/4, afdeeling 
Lager Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 23 Augustus 1933 (Staatsblad 
no. 456), tot vastelling van de regelen en 
Rijksbijdrage aan gemeentelijke en bijzondere 
kweekscholen, bedoeld in artikel 12, derde 
lid, onder 1° ., der wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad no. 127) en artikel 2X4 der La
ger-onderwijswet 1920, en tot regeling van de 
gevolgen van het aan die kweekscholen af te 
leggen eindexamen, zooals dit thans luidt, te 
wijzigen; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
30 April 1946, no. 16 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Mei 1946, No. 
to674, Afdeeling Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I. In het eerste lid van artikel 9 van 
Ons besluit van 23 Augustus 1933 (Staats
blad no. 456), zooals dit thans luidt, wordt 
in plaats van "de beide onmiddellijk daaraan 
voorafgaande schooljaren" gelezen: het on
middellijk daaraan voorafgaande schooljaar. 

Art. II. In artikel 30, eerste lid, van Ons 
besluit voornoemd vervallen de woorden 
., , die ten minste de laatste drie leerjaren 
eener kweekschool hebben doorloopen,". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen 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. 

Soestdijk, den 3den Juni 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. 0., K. en W ., VAN DER LEEUW. 

(Uitgeg. 22 Juli z946). 
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26 Juni z946. BESLUIT, houdende bekend
making van de tusschen den Gezant te 
Mexico, D . F. , en den Minister van 
Buitenlandsche Zaken der Vereenigde 
Mexicaansche Staten gewisselde nota's 
van 7 Februari z946 aangaande een ver
goeding met betrekking tot de onteigen
de petroleum industrieele eigendommen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te 

Mexico, D. F., en den Minister van Buiten-
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landsche Zaken der Vereenigde Mexicaan
sche Staten gewisselde nota's van 7 Februari 
1946 aangaande een vergoeding met betrek
king tot de onteigende petroleum industrieele 
eigendommen, van welke nota's een afdruk 
en eene vertaling bij dit besluit zijn ge
voegd; 1 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 20 Juni z946, Di
rectie Economische Zaken, No. (I 231)-
50526; 

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

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

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

Het Loo, den 26sten Juni 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Buiten/. Z., J . H. VAN ROYEN. 

(Uitgeg. 26 Juli z946.) 

VERTALING. 

MF.:XICO. 

Notawisseling d.d. i Februari 1946 aan
gaande een vergoeding met betrekking tot 

de onteigende petroleum lndustrleele 
eigendommen. 

Gezantschap der Nederlanden. 

Mexico, 7 Februari 1946. 
Excellentie, 

Met verwijzing naar de besprekingen, 
welke tusschen ons hebben plaats gehad be
treffende de schadevergoeding, te betalen 
door tusschenkomst van de Regeering van 
het Vereenigd Koninkrijk, aan Nederland
sche onderdanen, die met betrekking tot ze
kere petroleum industrieele eigendommen in 
de Vereenigde Staten van Mexico getroffen 
zijn door maatregelen tot onteigening van de 
Regeering van Mexico of op andere wijze in 
hun eigendommen, rechten en belangen, la
ter dan 17 Maart 1938, heb ik de eer voor te 
stellen, dat een overeenkomst zal worden 
aangegaan tusschen onze respectievelijke 
Regeeringen van den volgenden inhoud: 

x. Ieder der beide Regeeringen zal bin
nen 30 dagen na dagteekening dezer nota 
een deskundige benoemen, wiens taak het 
zal zijn een definitieve waardeering op te 
stellen van de rechten en belangen van Ne
derlandsche onderdanen in, en betrekking 
hebbend op die petroleum industrieele eigen
dommen in Mexico, welke getroffen zijn door 
maatregelen der Mexicaansche Regeering 
later dan 17 Maart 1938 en waarover de 
beide Regeeringen het onderling eens zijn . 

2. Teneinde het mogelijk te maken de 
waarde van deze rechten en belangen van 

1 De Engelsche tekst van de Nota's zijn 
niet opgenomen. ( Red.). 
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Nederlandsche onderdanen te bepalen, zul
len de overeenkomstig het vorig artikel be
noemde deskundigen overgaan tot de waar
deering aan de eigendommen, rechten en be
langen in Mexico, ten aanzien waarvan be
doelde rechten en belangen van Nederland
sche onderdanen bestaan. 

3. De deskundigen zullen in overeenstem
ming met de werkwijze en op de manier als 
in deze overeenkomst is uiteengezet, een 
doelmatige waardeering vaststellen van be
doelde eigendommen, rechten en belangen, 
als grondslar, hiervoor aannemende hun 
waarde ten tijde dat zij werden getroffen 
door de onteigeningsmaatregelen der Mexi
caansche Regeering. Bij deze schatting zul
len de deskundigen overwegingen van tech
nisch karakter buiten beschouwing laten en 
t ewerk gaan volgens die van recht en billijk
heid. 

4. De deskundigen zullen eveneens een 
billiike rente vaststellen, die berekend zal 
worden op de waardeering, vastgesteld in 
overeenstemming met het bepaalde in de 
voorafgaande artikelen; deze rente zal op
loepen van den door de deskundigen vaastge
stelden datum af. 

sa. Het bedrag, bepaald overeenkomstig 
het vorige artikel, zal worden gevoegd bij het 
bedrag van de waardeering, vastgesteld vol
gens artikelen 2 en 3. 

b. Alle bedragen, bepaald door de des
kundigen uit hoofde van deze overeenkomst, 
zullen worden uitgedrukt in U.S. dollars. 

6. De deskundigen zullen hun eerste ver
gadering in Mexico-City houden zoo spoedig 
mogelijk, maar in ieder geval binnen zes 
maanden na den datum waarop de laatste 
benoeming door een der beide Regeeringen 
is verricht. De volgende vergaderingen en an
dere werkzaamheden van de deskundigen 
zullen binnen de termijnen, neergelegd in 
deze overeenkomst, plaats vinden op die 
data en plaatsen op Mexicaansch grondge
bied, welke de deskundigen zelf zullen vast
stellen. 

7. Ieder der Regeeringen zal die assisten
te,n, die de respectievelijke deskundigen voor 
de betere uitoefening van hun taak zullen 
vereischen, aanwijzen. 

8. De kosten voor salarissen, onderhoud, 
vervoer en andere incidenteele uitgaven van 
eiken deskundige en zijn assistenten zullen 
worden gedragen door de Regeering, die hen 
heeft benoemd. De gemeenschappelijke kos
ten, die tijdens de werkzaamheden van de 
deskundigen gemaakt zullen worden, zullen 
gelijkelijk door de beide Regeeringen worden 
gedragen. 

9. D e deskundigen zullen te allen tijde 
nauw en eendrachtig samenwerken bij hun 
waardeeringswerkzaamheden. Zij zullen 
rechtstreeks die gegevens en bewijsstukken 
verkrijgen, die zij geschikt zullen achten om 
hun oordeel te vormen, of zullen die van de 
belanghebbende personen en instellingen en 
v an de R egeeringen v an Mexico en Neder
land ontvan gen. 

10. D e deskundigen zullen vrijen toegang 
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hebben tot alle archieven, die in het bezit 
van de Regeering van Mexico zijn, zoowel 
als tot de olievelden, terreinen, installaties, 
kantoren, gebouwen en alle andere goederen, 
hoe ook genaamd, die direct of indirect bij 
de waardeering betrokken zijn. De deskun
dige van Nederland zal op verzoek van den 
Mexicaanschen deskundige de belanghebben
de personen en instellingen vragen alle toe
passelijk bewijsmateriaal te verschaffen, dat 
betrekking heeft op reeds door hen verschaft 
bewijsmateriaal. Een weigering van hun zij
de om aap dit verzoek te voldoen, zal de be
treffende bepalingen van artikel 13 van toe
passing maken. 

II. Zoodra een deskundige de beschikking 
verkrijgt over eenig gegeven, verslag of be
wijsstuk, of daarvan verneemt, zal hij den 
ander inlichten. 

Iedere deskundige kan van den ander de 
verstrekking van alle gegevens, verslagen en 
bewijsstukken vorderen die om eenigerlei re
den slechts aan den ander ter beschikking 
staan. -

12. Binnen een tijdvak van drie maanden 
van den datum van hun eerste samenkomst 
af zullen de deskundigen alle gegevens, ver
slagen en bewijsstukken verkrijgen of ont
vangen; niettemin zal een termijn van een 
maand daarenboven worden toegestaan voor 
de aanbieding door elk der deskundigen van 
extra gegevens, yerslagen en bewijsstukkèn, 
die het reeds in de genoemde periode van 
drie maanden verworven of ontvangen ma
teriaal aanvullen, verduidelijken of rectifi
ceeren. 

13. De deskundigen zullen bewijsstuk
kea, die rechtstreeks door hen zijn verkregen 
of die aan hen zullen zijn voorgelegd, onder
zoeken en waardeeren. D e deskundigen zul
len geen rekening houden met een bijzonder 
stuk bewijsm.ateriaal, dat "ex parte" ver
strekt wordt, wanneer de persoon of die in
stelling, die het verstrekt, weigert het toe
passelijke aanvullende materiaal te verstrek
ken, dat door den Nederlandschen deskun
dige, overeenkomstig het bepaalde in artikel 
10 hierboven, zal worden geëischt. 

14. De deskundigen zullen hun werk
zaamheden volbrengen binnen een jaar na 
dagteekening dezer nota. Indien zij overeen
stemming bereikt hebben over het bedrag 
van de waardeering, zullen zij gezamenlijk 
een rapport indienen bij de beide Regeerin-
gen. -

15. B eide Regeeringen zullen het geza
menlijk rapport van de deskundigen als de
finitief aanvaarden. 

16. Indien binnen den termijn, genoemd 
in artikel 14, de deskundigen niet tot over
eenstemming kunnen komen omtrent het 
geheel of een gedeelte van de aangelegen
heden, die hun zijn voorgelegd, zal ieder van 
hen binnen een additioneelen termijn van 
een maand aan zijn R egeering een afzonder
lijk rapport indienen betreffende alle aange
legenheden, waarover geen overeenstemming 
bereik t is. 

17. B innen een maand na ontvangst van 
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het rapport of de rapporten van de deskun
digen zullen de beide Regeeringen diploma
tieke onderhandelingen openen teneinde in 
het geval van overeenstemming tusschen de 
in artikel 15 bedoelde deskundigen de som 
vast te stellen, welke zal zijn te betalen, op 
grondslag van hun gezamenlijk rapport, aan 
die Nederlandsche onderdanen, die op zoo
danige wijze als de beide Regeeringen zullen 
vaststellen, hun deelgerechtigheid als aan
deelhouder op het tijdstip van publicatie van 
deze nota, in de eigendommen, bedoeld in ar
tikel 1, kunnen bewijzen. Hetzelfde zal van 
toepassing zijn in het geval van geen over
eenstemming tusschen de deskundigen, be
doeld in artikel 16, met dien verstande, dat 
de onderhandelingen dan mede gericht zul
len zijn op de regeling van geschilpunten in 
de rapporten der beide deskundigen. · 

18. De beide Regeeringen zullen zonder 
verwijl overeenstemming bereiken over de 
wijze waarop en het tijdstip waarbinnen de 
betaling zal plaats vinden door bemiddeling 
van de Regeering van het Vereenigd Ko
ninkrijk van de schadevergoeding en de ren
te verschuldigd aan Nederlandsche onderda
nen, met dien verstande, dat deze betaling 
zal worden gedaan in Amerikaansche valuta. 
De bedoelde rente zal doorloopen tot het 
volle bedrag van de schadevergoeding is be
taald, welke evenwel zal moeten zijn voldaan 
binnen een termijn van niet langer dan ze
ven jaar na den datum waarop de beide Re
geeringen overeenstemming zullen hebben 
bereikt omtrent de te volgen vergoedingspro
cedure. 

19. Geen bepaling vervat in deze nota 
zal beschouwd worden als een precedent noch 
door een der beide Regeeringen worden aan
gevoerd bij de regeling van eenige toe
komstige moeilijkheid, geschil, strijdvraag of 
arbitrage tusschen hen. De onderhavige be
palingen zullen worden beschouwd als eenig 
en uitzonderlijk, alleen toepasselijk op deze 
aangelegenheid en slechts gemotiveerd door 
den aard van het vraagstuk zelf. 

20 . In het geval dat een van beide Re
geeringen van oordeel mocht zijn, dat ten
gevolge van de oorlogsomstandigheden het 
voor haar niet mogelijk zal zijn om binnen 
de termijnen vermeld in eenig artikel van 
deze overeenkomst één of eenige van haar 
verplichtingen, neergelegd in dat artikel, na 
te komen, zal zij de vrijheid hebben de an
dere Regeering te verzoeken, dat eenige der 
bedoelde termijnen voor een redelijken tijd 
zullen worden verlengd. De andere Regee
ring zal ieder desbetreffend verzoek welwil
lend in overweging nemen. Indien beide Re
geeringen het eens zijn omtrent de verlen
ging van een of eenige termijnen, zullen de 
overige bepalingen van deze nota en de gel
digheid van deze overeenkomst hier niet 
door worden aangetast. 

21. Indien na afloop van drie maanden 
na datum van deze overeenkomst geen geza
menlijk rapport is opgesteld door de des
kundigen, benoemd overeenkomstig de be
palingen der nota van heden, gewisseld tus-
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schen de Nederlandsche en de Mexicaansche 
Regeering, welke voorziet in de waardeering 
van bepaalde vorderingen, zal deze overeen
komst afloopen en de rechten en verplichtin
gen van de onderscheidene Regeeringen zul
len dezelfde zijn als ware deze overeenkomst 
niet gesloten. 

Indien de Regeering van Mexico bereid is 
de voorgaande voorgestelde bepalingen te 
aanvaarden, heb ik de eer voor te stellen, 
dat deze nota .en Uwer Excellentie's ant
woord daarop een formeele Overeenkomst 
zullen ;:a__rmen tusschen de twee Regeeringen 
die terstond van kracht zal worden. 

KIELSTRA. 
Zijner Excellentie, 
Dr. Francisco Castillo Nájera, 
Minister van Buitenlandsche Betrekkingen, 
Mexico. D. F. 

VERTALING. 

Ministerie van Buitenlandsche Betrekkingen, 
Vereenigde Staten van Mexico. 

Mexico, 7 Februari 1946. 

Mijnheer de Gezant, 

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ont
vangst te bevestigen van Uw zeer geëerde 
nota van heden, welke - vertaald in het 
Spaansch - ik hieronder overneem: 

Met verwijzing naar de besprekingen, 
welke tusschen ons hebben plaats gehad be
treffende de schadevergoeding, te betalen 
door tusschenkomst van de Regeering van 
het Vereenigd Koninkrijk, aan Nederland
sche onderdanen, die met betrekking tot ze
kere petroleum industrieele eigendommen in 
de Vereenigde Staten vän Mexico getroffen 
zijn door maatregelen tot onteigening van de 
Regeering van Mexico of op andere wijze in 
hun eigendommen, rechten en belangen, la
ter dan 17 Maart 1938, heb ik de eer voor te 
stellen, dat een overeenkomst zal worden 
aangegaan tusschen onze respectievelijke Re
geeringen van den volgenden inhoud: 

1. Ieder der beide Regeeringen zal bin
nen .~o dagen na dagteekening dezer nota 
een deskundige benoemen, wiens taak het 
zal zijn een definitieve waardeering op te 
stellen van de rechten en belangen van Ne
derlandsche onderdanen in, en betrekking 
hebbend op die petroleum industrieele ei
gendommen in Mexico, welke getroffen zijn 
door maatregelen der Mexicaansche Regee
ring later dan 17 Maart 1g38 en waarover de · 
beide Regeeringen het onderling eens zijn. 

2. Teneinde het mogelijk te maken de 
waarde van deze rechten en belangen van 
Nederl:\l,ndsche onderdanen te bepalen, zul
len de overeenkomstig het vorig artikel be
noemde deskundigen overgaan tot de waar
deering van de eigendommen, rechten en be
langen in Mexico, ten aanzien waarvan be
doelde rechten en belangen van Neder!and
sche onderdanen bestaan. 

3. De deskundigen zullen in overeen-
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,stemming met de wer~ijze en op de manier 
als in deze overeenkomst is uiteengezet; een 
doelmatige waardeering vaststellen van be
doelde eigendommen, rechten en belangen, 
.als grondslag hiervoor aannemende hun 
waarde ten tijde dat zij werden getroffen 
door de onteigeningsmaatregelen der Mexi
caansche Regeering. Bij deze schatting zul
len de deskundigen overwegingen van 
technisch karakter buiten beschouwing laten 
en tewerk gaan volgens die van recht en bil- • 
lijkheid. 

4. De deskundigen zullen: eveneens een 
billijke rente vaststellen, die berekend zal 
worden op de waardeering, vastgesteld in 
overeenstemming met het bepaalde in de 
voorafgaande artikelen; deze rente zal op
loopen van den door de deskundigen vastge
stelden datum af. 

5a. Het bedrag, bepd'ald overeenkomstig 
het vorige artikel, zal worden gevoegd bij het 
bedrag van de waardeering, vastgesteld vol
gens artikelen 2 en .1. 

b. Alle bedragen, bepaald door de des
kundigen uit hoofde van deze overeenkomst 
zullen worden uitgedrukt in U.S. dollars. 

6. De deskundigen zullen hun eerste ver
gadering in Mexico-City houden zo'o spoe
dig mogelijk, maar in ieder geval binnen zes 
maanden na den datum waarop de laatste 
benoeming door een der beide Regeeringen 
is verricht. De volgende vergaderingen en 
.andere werkzaamheden van de deskundigen 
zullen binnen de termijnen, neergelegd in 
deze overeenkomst, plaats vinden op die 
data en plaatsen op Mexicaansch grondge
bied, welke de deskundigen zelf zullen vast
stellen. 

7. Ieder der Regeeringen zal die assisten
ten, die de respectievelijke deskundigen voor 
de betere uitoefening van hun taak zullen 
vereischen, aanwijzen. 

8. De kosten voor salarissen, onderhoud, 
vervoer en andere incidenteele uitgaven· van 
eiken deskundige en zijn assistenten zullen 
worden gedragen door de Regeering, die hen 
heeft benoemd. De gemeenschappelijke kos
ten, die tijdens de werkzaamheden van de 
deskundigen gemaakt zullen worden, zullen 
gelijkelijk door de beide Regeeringen worden 
gedragen. 

q. De deskundigen zullen te allen tijde 
nauw en eendrachtig samenwerken bij hun 
waardeeringswerkzaamheden. Zij zullen 
rechtstreeks die gegevens en bewijsstukken 
verkrijgen, die zij geschikt zullen achten om 
hun oordeel te vormen, of zullen die van de 
belanghebbende personen en instellingen en 
van de Regeeringen van Mexico en Neder
land ontvangen. 

m. De deskundigen zullen vrijen toegang 
hebben tot alle archieven, die in het bezit 
van de Regeering van Mexico zijn, zoowel 
als tot de olievelden, terreinen, installaties, 
kantoren, gebouwen en alle andere goederen, 
hoe ook genaamd, die direct of indirect bij de 
waardeering betrokken zijn. De deskundige 
van Nederland zal op verzoek van den Mexi
caanschen deskundige belanghebbende per-
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sonen en instellingen vragen alle toepasselijk 
bewijsmateriaal te verschaffen, dat betrek- • 
king heeft op reeds door hen verschaft be
wijsmateriaal. Een weigering van hun zijde 
om aan dit verzoek te voldoen, zal de be
treffende bepalingen van artikel 13 van toe
passing maken. 

1 x. Zoodra een deskundige de beschik
king verkrijgt over eenig gegeven, verslag of 
bewijsstuk, of daarvan verneemt, zal hij den 
ander inlichten. 

Iedere deskundige kan van den ander de 
verstrekking van alle gegevens, verslagen en 
bewijsstukken vorderen die om eenigerlei re
den slechts aan den ander ter beschikking 
staan. 

12. Binnen een tijdvak van drie maanden 
van den datum van hun eerste samenkomst 
af zullen de deskundigen ii.lle gegevens, ver
slagen en bewijsstukken verkrijgen of ont
vangen; niettemin zal een termijn van een 
maand daarenboven worden toegestaan voor 
de aanbieding door elk der deskundigen van 
extra gegevens, verslagen en bewijsstukken, 
die het reeds in de genoemde periode van 
drie maanden verworven of ontvangen ma
teriaal aanvullen, verduidelijken of rectifi
ceeren. 

13. De deskundigen zullen bewijsstukken, 
die rechtstreeks door hen zijn verkregen of 
die aan hen zullen zijn voorgelegd, onder
zoeken en waardeeren. De deskundigen zul
len geen rekening houden met een bijzonder 
stuk bewijsmateriaal, dat "ex parte" ver
strekt wordt, wanneer de persoon of de in
stelling, die het verstrekt, weigert het toe
passelijke aanvullende materiaal te verstrek
ken, dat door den Nederlandschen deskun
dige, overeenkomstig het bepaalde in artikel 
10 hierboven, zal worden geëischt. 

14. De deskundigen zullen hun werk
zaamheden volbrengen binnen een jaar na 
dagteekening dezer nota. Indien zij overeen
stemming bereikt hebben over het bedrag 
van de waardeering, zullen zij geza111enlijk 
een rapport indienen bij de beide regeeringen. 

15. Beide Regeeringen zullen het geza
menlijk rapport van de deskundigen als de
finitief aanvaarden. 

16. Indien binnen den termijn, genoemd 
in artikel 14, de deskundigen niet tot over
eenstemming kunnen komen omtrent het ge
heel of een gedeelte van de aangelegenheden, 
die hun zijn voorgelegd, zal ieder van hen 
binnen een additioneelen termijn van een 
maand aan zijn Regeering een afzonderlijk 
rapport indienen betreffende alle aangele
genheden, waarover geen overeenstemming 
bereikt is. 

17. Binnen een maand na ontvangst van 
het rapport of de rapporten van de deskun
digen zullen de beide Regeeringen diploma
tieke onderhandelingen openen teneinde in 
het geval van overeenstemming tusschen de 
in artikel 15 bedoelde deskundigen de som 
vast te stellen, welke zal zijn te betalen, op 
grondslag van hun gezamenlijk rapport, aan 
die Nederlandsche onderdanen, die op zoo
danige wijze als de beide Regeeringen zullen 
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vaststellen, hun deelgerechtigheid als aan
deelhouder op het tijdstip van publicatie 
van deze nota, in de eigendommen, bedoeld 
in artikel r, kunnen bewijzen. Hetzelfde zal 
van toepassing zijn in het geval van geen 
overeenstemming tusschen de deskundigen, 
bedoeld in artikel r6, met dien•verstande, dat 
de onderhandelingen dan mede gericht zul
len zijn op de regeling van geschilpunten in 
de rapporten der beide deskundigen. 

r8. De beide Regeeringen zullen zonder 
verwijl overeenstemming bereiken over de 
wijze waarop en het tijdstip waarbinnen de 
betaling zal plaats vinden door bemiddeling 
van de Regeering van het Vereenigd Ko
ninkrijk van de schadevergoeding en de rente 
verschuldigd aan Netlerlandsche onderdanen, 
met dien verstande, dat deze betaling zal 
worden gedaan in Amerikaansche valuta. De 
bedoelde rente zal doorloopen tot het volle 
bedrag van de schadevergoeding is betaald, 
welke evenwel zal moeten zijn voldaan bin
nen een termijn van niet langer dan zeven 
jaar na den datum waarop de beide Regee
ringen overeenstemming zullen hebben be
reikt omtrent de te volgen vergoedingspro
cedure. 

rg. Geen bepaling vervat in deze nota 
zal beschouwd worden als een p recedent noch 
door een der beide Regeeringen worden aan
gevoerd bij de regeling van eenige toekom
stige moeilijkheid, geschil, strijdvraag of ar
bitrage tusschen hen. De onderhavige bepa
lingen zullen worden beschouwd als eenig en 
uitzonderlijk, alleen toepasselijk op deze aan
gelegenheid en slechts gemotiveerd door den 
aard van het vraagstuk zelf. 

20. In het geval dat een van beide Regee
ringen van oordeel mocht zijn, dat tengevolge 
van de oorlogsomstandigheden het voor naar 
niet mogelijk zal zijn om binnen de termijnen 
vermeld in eenig artikel van deze overeen
komst één of eenige van haar verplichtingen, 
neergelegd in dat artikel, na te komen, zal 
zij de vrijheid hebben de andere Regeering 
te verzoeken, dat eenige der bedoelde ter
mijnen voor een redelijken tijd zal worden 
verlengd. De andere Regeering zal ieder des
betreffend verzoek welwillend in overweging 
nemen. Indien beide Regeeringen het eens 
zijn omtrent de verlenging van een of eenige 
termijnen, zullen de overige bepalingen van 
deze nota en de geldigheid van deze over
eenkomst hier niet door worden aangetast. 

2 r. Indien na verloop van drie maanden 
na datum van deze overeenkomst geen ge
zamenlijk rapport is opgesteld door de des
kundigen, benoemd overeenkomstig de be
palingen der nota van heden gewisseld tus
schen de Nederlandsche en de Mexicaan
sche Regeering, welke voorziet in de waar
deering van bepaalde vorderingen, zal deze 
overeenkomst afloopen en de rechten en ver
plichtingen van de onderscheidene Regee
ringen zullen dezelfde zijn als ware deze 
overeenkomst niet gesloten. , 

" Indien de Regeering van Mexico bereid is 
de voorgaande gestelde bepalingen te aan
vaarden, heb ik de eer voor te stellen, dat 
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deze nota en Uwer Excellentie's antwoord 
daarop een formeele Overeenkomst zullen 
vormen tusschen de twee Regeeringen, die 
terstond van kracht zal worden. 

Aangezien de voornoemde voorstellen ge
heel in overeenstemming zijn met de bespre
kingen, waarnaar in het eerste artikel van 
Uwer Excellentie's nota verwezen wordt, heb 
ik het genoegèn te berichten, dat de Regee
ring van Mexico ermede instemt, dat Uwer 
Excellentie's schrijven en deze nota een for
meele overeenkomst tusschen onze beide Re
geeringen vormen. 

Ik grijp deze gelegenheid aan om Uwer 
Excellentie andermaal de bevestiging van 
mijn buitengewone hoogachting te doen toe
komen. 

F. CASTILLO NAJERA. 

Zijner Excellentie, 
Prof. Dr. J. C. Kielstra 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister der Nederlanden, 
Stad. 

VERTALING. 

Mexico, 7 Februari r946. 

Toegevoegde Nota. 

Gezantschap der Nederlanden. 

Excellentie, 

Ik heb de eer te verwijzen naar de over
eenkomst, gesloten tusschen de Nederland
sche Regeering en de Regeering van Mexico 
door middel van een notawisseling, welke 
vandaag plaats had, betreffende de proce
dure, te volgen teneinde de schadevergoeding 
vast te stellen, toekomende aan Nederland
sche belangen wegens de onteigeningsmaat
regelen betreffende de petroleumindustrie in 
Mexico. 

Naar aanleiding van de sluiting van een 
soortgelijke overeenkomst tusschen - de Re
geering van Mexico en de Regeering van het 
Vereenigd Koninkrijk en gezien de nauwe 
betrekkingen tusschen de Nederlandsche en 
Britsche belangen in de petroleumindustrie 
in Mexico, welke erkend zijn in de hierboven 
genoemde overeenkomst, wenscht de Neder
landsche Regeering één deskundige aan te 
wijzen, tezamen met de Regeering van het 
Vereenigd Koninkrijk. Indien Uwer Excel
lentie's Regeering zich vereenigt met deze 
benoeming van één enkelen deskundige en 
Harerzijds eveneens één enkelen deskundige 
aanwijst, wordt gevoeld, dat de in de over
eenkomst neergelegde procedure hierdoot 
zeer vereenvoudigd zal worden. 

KIELSTRA. 
Zijner Excellentie, 
Dr. Francisco Castillo Nájera 
Minister van Buitenlandsche Betrekkingen 
Mexico D . F . 
' 
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VERTALING. 

Ministerie van Buitenlandsche Betrekkingen. 
Vereenigde Staten van Mexico. 

Mexico, 71:ebruari 1946. 
Mijnheer de Gezant, 

Ik heb het genoegen de ontvangst te er
kennen van Uw zeer geëerde nota van heden, 
met referte aan de notawisseling gehouden 
tusschen Uwe Excellentie en ondergeteeken
de, betreffende de procedure, welke te vol
gen ware teneinde de Nederlandsche onder
danen, wier eigendommen getroffen zijn als 
gevolg van het Decreet van 18 Maart 1938, 
schadeloos te stellen. 

0. dat een soortgelijke overeenkomst tus
schen de Mexicaansche Regeering en die van 
Groot Brittannië werd gesloten, alsmede dat 
de Nederlandsche en Britsche belangen in 
deze aangelegenheid zeer nauw verwant zijn, 
stelt Uwe Excellentie voor, dat Uw Regee
ring en die van Groot Brittannië samen één 
deskundige benoemen ten einde tot een de
finitieve waardeering van de bovenaange
haalde rechten en belangen te komen, met 
dien verstande, dat de Mexicaansche Regee
ring eveneens slechts één deskundige zal aan-
stellen. ' 

Naar aanleiding hiervan heb ik het ge
noegen Uwer Excellentie mede te deelen, 
dat, aangezien de Britsche Regeering een 
soortgelijk voorstel aan die van Mexico heeft 
gedaan en in aanmerking nemende, dat op 
deze wijze de procedure vereenvoudigd zal 
worden, mijn Regeering geen bezwaar heeft 
tegen het aannemen van het voornoemde 
voorstel. 

Ik herhaal aan Uwe Excellentie de verze
kering van mijn buitengewone hoogachting. 

F. CASTILLO NAJERA. 

Zijner Excellentie 
Prof. Dr. J. C. Kielstra 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister der Nederlanden, 
Stad. 

VERTALING. 

Ministerie van Buitenlandsche Betrekkingen. 
Vereenigde Staten van Mexico. 

Mexicó, 7 Februari 1946. 

Mijnheer de Gezant, 

Naar aanleiding van het voorstel van de 
Nederlandsche Regeering en de Regeering 
van Mexico, voortvloeiende uit besprekin
gen, welke ik met Uwer Excellentie heb ge
had, dat het vraagstuk, gerezen uit het ont
eigeningsbesluit van 18 Maart 1938, voor 
zoover het de eigendommen van Nederland
sche onderdanen in de petroleumindustrie in 
de Vereenigde Staten van Mexico treft, ge
heel en uiteindelijk geregeld behoort te wor
den in een geest van open vriendschap en 
wederzijdsch begrip, wordt hierbij overeen
gekomen, dat de Mexicaansche Regeering 
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met de hieronder genoemde maatschappijen 
een overeenkomst zal sluiten op de volgende 
fundamenteele grondslagen. 
1, De Cia. Mexicana de Petróleo"El Aguila", 

P.A. 
Cia, Naviera "San Cristóbal", S.A. 
Cia. Naviera "San Ricardo", S .A: 
Cia. de Terrenos del Golfo, S.C.P.A. 
Cia. Consolidada de Fincas Urbanas, S .C. 

P.A. 
Cia. Agricola y Colonizadora Veracruzana, 

S .A. 
Cia. de Comercio, Inversiones e Industria, 

S.A. 
Cia. Petrolera de "Palma Sola-Furbero", 

S.A. 
United Oils Production Co., S.A. 
P. J. Jonker, S. en C., Sucrs.
Rafael Ortega, S. en C., Sucr. 

zullen gezamenlijk één deskundige benoe
men, die tezamen met den deskundige, be
noemd door de Mexicaansche Regeering, zal 
onderzoeken en waardeeren : 

a. Alle vorderingen van de bovengenoem
de maatschappijen op de plaatselijke regee
ringsinstanties, met inbegrip van de Mexi
caansche Nationale Spoorwegen, van bedra
gen, die verschuldigd zijn of verschuldigd 
kunnen zijn aan de maatschappijen tot en 
met 18 Maart 1938; 

b. Alle eigendommen, rechten en belan
gen, die door maatregelen van de Mexicaan
sche Regeering na 18 Maart 1938 getroffen 
werden van de volgende maatschappijen: 

Cia. de Terrenos del Golfo, S.C.P.A. 
Cia. Consolidada de Fincas Urbanas, S.C.P.,<\. 
Cia. Agricola y Colonizadora Veracruzana, 

S.A. 
Cia. de Comercio, Inversiones e Industria, 

S.A. 
United Oils Production Co., S .A. 
Cia. Petrolera de "Palma Sola-Furbero", S .A. 
P.J. Jonker, S. en C., Sucrs. 
Rafael Ortega, S. en C., Sucr. 

c. Alle verplichtingen of vorderingen, 
welke de Mexicaansche Regeering rechtens 
kan of zou kunnen geldend maken tegenover 
de maatschappijen, vermeld in het begin van 
dit artikel, met inbegrip van belastingen, on
betaalde fiscale rechten, en alle particuliere 
vorderingen, voortvloeiende uit haar werk
zaamheden in Mexico, met inbegrip van ar
beidsvorderingen, welke als geldig zijn vast
gesteld of zullen worden vastgesteld door 
Mexicaansche rechtbanken. 

2. De deskundigen zullen uit hoofde van 
het onderzoek en de waardeering van de 
vorderingen bedoeld in artikel 1, de te be
talen schadevergoeding vaststellen en zullen 
in geval van een batig saldo, de wijze van 
betaling vaststellen. 

3. Het gezamenlijk rapport van de des
kundigen zal bindend zijn voor de Mexicaan
sche Regeering en voor de maatschappijen, 
bedoeld in artikel r. 

4. De deskundigen zullen hun gemeen
schappelijk rapport niet later dan drie maan
den na dagteekening dezer nota uitbrengen. 
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Indien de deskundigen hun gemeenschappe
lijk rapport niet binnen drie maanden na 
dezen datum zullen hebben uitgebracht, zul
len alle overeenkomsten tot stand gekomen 
uit hoofde van de bepalingen dezer nota 
eindigen en de rechten en verplichtingen van 
de Mexicaansche Regeering en van de maat
schappijen zullen dezelfde zijn alsof geen van 
deze overeenkomsten was tot stand gekomen. 

5. Het rapport van de deskundigen, be
doeld in de onderhavige nota, zal hangend 
blijven en niet in werking treden, voordat 
overeenstemming is bereikt over de waarde 
van de eigendommen en rechten van de 
Mexican Eagle Company Limited, San Cris
tobal Shipping Company Limited en San Ri
cardo Shipping Company Limited overeen
komstig de heden afgesloten overeenkomst 
tusschen de Regeeringen van de Vereenigde 
Staten van Mexico en de Nederlandsche Re
geering, welke voorziet in de waardeering 
van zekere petroleununaatschappijen in de 
Vereenigde Staten van Mexico. 

6. De Regeering van Mexico en de maat
schappijen zullen in de overeenkomst alle 
procedurekwesties, welke zich in verband 
daarmede mogen voordoen, regelen. 

Ik grijp deze gelegenheid aan om Uwer 
Excellentie andermaal de verzekering van 
mijn buitengewone hoogachting te doen toe
komen. 

F. CASTILLO NAJERA. 

Zijner Excellentie 
Prof. Dr. J. C. Kielstra 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister der Nederlanden, 
Stad. 

VERTALING. 

Gezantschap der Nederlanden. 

Mexico, 7 Februari 1946. 
Excellentie, 

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen 
van Uwer Excellentie's nota van 7 Februari 
1946, die vertaald als volgt luidt: 

Naar aanleiding van het voorstel van de 
Nederlandsche Regeering en de Regeering 
van Mexico voortvloeiende uit besprekin
gen welke ik met Uwer Excellentie heb ge
had', dat het vraagstuk, gerezen uit het ont
eigeningsbesluit van 18 Maart 1938, voor 
zoover het de eigendommen van Nederland
sche onderdanen in de petroleumindustrie in 
de Vereenigde Staten van Mexico treft, ge
heel en uiteindelijk geregeld behoort te wor
den in een geest van open vriendschap en 
wederzijdsch begrip, wordt hierbij overeen
gekomen, dat de Mexicaansche Regee~ng 
met de hieronder genoemde rnaatschapptJen 
een overeenkomst zal sluiten op de .volgende 
fundamenteele grondslagen. 

1. De Cia. Mexicana de Petróleo"El Aguila", 
S.A. 

Cia. Naviera "San Cristóbal", S.A. 

Cia. Naviera "San Ricardo", S.A. 
Cia. de Terrenos del Golfo, S .C.P.A. 
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Cia. Consolidada de Fincas Urbanas, S.C. 
P.A. 

Cia. Agricola y Colonizadora Veracruzana, 
S.A. 

Cia. de Comercio, Inversiones e Industria, 
S.A. 

Cia. P etrolera de "Palma Sola-Furbero", 
S.A. 

United Oils Production Co., S.A. 
P. J. Jonker, S. en C., Sucrs. 
Rafael Ortega, S . en C., Sucr. 

zullen gezamenlijk één deskundige benoe
men, die te zameri met den deskundige, be
noemd door de Mexicaansche Regeering, zal 
onderzoeken en waardeeren: 

a. Alle vorderingen van de bovengenoem
de maatschappijen op de plaatselijke regee
ringsinstanties, met inbegrip van de Mexi
caansche Nationale Spoorwegen, van bedra
gen, die verschuldigd zijn of verschuldigd 
kunnen zijn aan de maatschappijen tot en 
met 18 Maart 19_18; 

b. Alle eigendommen, rechten en belan-
gen, die door maatregelen van de Mexicaan
sche Regeering na 18 Maart 1938 getroffen 
werden van de volgende maatschappijen: 

Cia. de Terrenos del Golfo, S.C.P.A. 
Cia. Consolidada de Fincas Urbanas, S.C.P .A. 
Cia. Agricola y Colonizadora Veracruzarta, 

S.A. 
Cia. de Comercio, Inversiones e Industria, 

S.A. 
United Oils Production Co., S.A. 
Cia. Petrolera de"Palma Sola-Furbero",S.A. 
P. J. Jonker, S. en C., Sucrs. 
Rafael Ortega, S. en C., Sucr. 

c. Alle verplichtingen of vorderingen, 
welke de Mexicaansche Regeering rechtens 
kan of zou kunnen geldend maken tegenover 
de maatschappijen, vermeld in het begin van 
dit artikel, met inbegrip van belastingen, on
betaalde fiscale rechten, en alle particuliere 
vorderingen, voortvloeiende uit haar werk
zaamheden in Mexico, met inbegrip van ar
beidsvorderingen, welke als geldig zijn vast
gesteld of zullen worden vastgesteld door 
Mexicaansche rechtbanken. 

2. De deskundigen zullen uit hoofde van 
het onderzoek en de waardeering van de vor
deringen bedoeld in artikel x, de te betalen 
schadevergoeding vaststellen en zullen in ge
val van een batig saldo, de wijze van beta
ling vaststellen. 

3. Het gezamenlijk rapport van de des
kundigen zal bindend zijn voor de Mexicaan
sche Regeering en voor de maatschappijen, 
bedoeld in artikel 1. 

4. D e deskundigen zullen hun gemeen
schappelijk rapport niet later dan drie maan
den na dagteekening dezer nota uitbrengen. 
Indien de deskundigen hun gemeenschappe
lijk rapport niet binnen drie maanden na de
zen datum zullen hebben uitgebracht, zullen 
alle overeenkomsten tot stand gekomen uit 
hoofde van de bepalingen dezer nota eindi
gen en de rechten en verplichtingen zullen 
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dezelfde zijn alsof 'geen van deze overeen
komsten was tot stand gekomen. 

5. Het rapport van de deskundigen, be
doeld in de onderhavige nota, zal hangend 
blijven en niet in werking treden, voordat 
overeenstemming is bêreikt over de waarde 
van de eigendommen en rechten van de 
Mexican Eagle Company Limited, San 
Cristobal Shipping Company Limited en San 
Ricardo Shipping Company Limited over
eenkomstig de heden afgesloten overeen
komst tusschen de Regeeringen van de Ver
eenigde Staten van Mexico en de Nederland
sche Regeering, welke voorziet in de waar
deering van zekere petroleummaatschappijen 
in de Vereenigde Staten van Mexico. 

6. De Regeering van Mexico en de maat
schappijen zullen in de overeenkomst alle 
procedurekwesties, welke zich in verband 
daarmede mogen voordoen, regelen. 

Ik heb de eer Uwer Excellentie te berich
ten, dat de Nederlandsche Regeering goede 
nota heeft genomen van de bovenstaande 
regeling. 

Ik grijp deze gelegenheid aan om Uwer 
Excellentie andermaal de gevoelens van mijn 
meeste hoogachting te betuigen. 

KIELSTRA. 
Zijner Excellentie 
Dr. Francisco Castillo Nájera 
Minister van Buitenlandsch Betrekkingen 
Mexico D. F. 
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29 juni z946. BESLUIT tot het intrekken 
van de beschikking dd. 31 Januari 1945, 
no. 4824/R van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenland
sche Zaken, betreffende wijziging en 
aanvulling van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, en 
tot het opnieuw treffen van een deel der 
voorzieningen, vervat in de evengenoem
de beschikking, deels in gewijzigden 
vorm. 

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

Binnenlandsche Zaken dd .. 22 Mei 1946, No. 
7983/R, afdeeling Ambtenarenzaken, krach
tens machtiging van den Raad van Minis
ters; 

Gelet op artikel 65 der Grondwet, op ar
tikel 125, eerste lid, der Aznbtenarenwet 
1929, op het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934, laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 27 Maart 1946, Staats
blad no. G 74, en op het besluit Bezettings
maatregelen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, de 
beschikking dd. 31 Januari 1945, No. 4824iR 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken betref
fende wijziging en aanvulling van het Bezol
digingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934, gepubliceerd in de gedurende de be
zetting in het bezet gebied van het Rijk in 
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• Europa uitgegeven Staatscourant van 29 
Maart 1945 No. 36, in te trekken; 

dat het voorts wenschelijk is een deel der 
voorzieningen, vervat in de evengenoemde 
beschikking, gedeeltelijk in gewijzigden vorm 
opnieuw te treffen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Mei 1946 No. 12); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 Juni 1946, No. 
8243/R, afdeeling Ambtenarenzaken, mede 
namens de overige Ministers; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
Art. I. De beschikking d.d. 31 Januari 

1945, No. 4824/R, van den Secretaris-Gene:
raal van het Departement van Binnenland
sche Zaken betreffende de wijziging en aan
vulling van het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1934, gepubliceerd in 
de gedurende de bezetting in het bezet ge
bied van het Rijk in Europa uitgegeven 
Staatscourant van 29 Maart 1945, No. 36, 
wordt ingetrokken. 

Art. IL In het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1934 worden, ge
rekend van de daarbij vermelde tijdstippen, 
de navolgende wijzigingen en aanvullingen 
aangebracht: 

I. Gerekend van 1 Juni 1942: 
In bijlage A I: 
In schaal 134, afdeeling Justitie, ondér

deel Rijkstucht- en opvoedingswezen, wordt 
na de bestaande Ánschrijving opgenomen: 
Ambtenaar voor de Kinderwetten bij den 

Voogdijraad te Roermond. 
II. Gerekend van 1 Januari 1943 : 
a. In bijlage A I: 
In schaal 141 vervalt de afdeeling Water

staat met hetgeen daaronder is vermeld 
(Loodswezen, enz. Aznbtenaar voor opne
mingswerkzaamheden ten dienste van het 
Loodswezen) . 

In schaal 180 wordt als eerste inschrijving 
opgenomen: 

1Vat~rstaat. 
Loodswezen, betonning, bebakening en' 

verlichting, 
Ambtenaar voor opnemingswerkzaamheden 

ten dienste van het loodswezen. 
b, In bijlage A I: 
Na schaal 214 en hetgeen daaronder is 

vermeld, wordt opgenomen: 
SCHAAL 214a. 

f 3420-f 5400, 11 jaar. 
II jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

De1iartmnenten _ van Algemeen Bestuur. 
Inspecteur der gemeentefinanciën . 

c. In bijlage A I: 
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 De
fensie en hetgeen daaronder is vermeld, op
genomen: 
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• Wat-erstaat. 
Scheepvaartinspectie. 

Adspirant-scheepsmeter bij den Dienst der 
Scheepsmeting. 
In schaal 119, afdeeling Waterstaat, ver

valt het onderdeel Scheepvaartinspectie met 
het daaronder vermeld ambt van Scheeps
meter bij den Dienst der Scheepsmeting. 

In schaal 142, afdeeling Waterstaat, on
derdeel Scheepvaartinspectie, wordt de in
schrijving "Scheepsmeter, hoofd van het 
district Amsterdam of Groningen, bij den 
Dienst der Scheepsmeting" vervangen door: 
Scheepsmeter bij den Dienst der Scheeps

eting. 
In schaal 154, 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. · 
d. In bijlage A I: 
In schaal 34 v ervalt de afdeeling Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart met hetgeen 
daaronder is vermeld. (Ijkwezen, Assistent). 

In schaal 90, afdeeling Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, wordt na het onderdeel 
Instituut voor Brandstoffeneconomie en het
geen daaronder is vetmeld, opgenomen: 

IJkwezen. 
Assistent. 

In schaal 181, afdeeling Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, vervalt 1 ° . het onder
deel IJkwezen met de daaronder vermelde 
ambten van IJker, chef van dienst*) en 
IJker; 2°. de bij eerstgenoemd ambt behoo
rende, aan den voet van de betreffende blad
zijde opgenomen noot. 

Na schaal 192 en hetgeen daaronder is 
vermeld, wordt opgenomen: 

SCHAAL 193. 
f 2160--f 4680, 14 jaar. 

14 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Handel, Nijverheid en Soheepvaart. 

IJkwezen. 
IJker. 

N a schaal 210 en hetgeen daaronder is 
vermeld, wordt opgenomen: 

SCHAAL 2n. 

f 4140--f 5220, 6 jaar. 
6 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 
Handel, Nljverlteld en Scheepvaart. 

IJkwezen. 
Directeur van een ijkkring. 

In schaal 22q vervalt de afdeeling Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart met hetgeen daar
onder is vermeld. (Ijkwezen. Inspecteur). 

In schaal 228 wordt na de afdeeling Hooge 
Coleges van Staat en hetgeen daaronder is 
vermeld, opgenomen: 

Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 
IJkwezen. 

Adjunct-inspecteur. 
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In schaal 243, afdeeling Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, wordt na het onder
deel Instituut voor Brandstoffeneconomie en 
hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen: 

IJkwezen . 
Inspecteur. 

e. In bijlage A I: 
In schaal 142, afdeeling Opvoeding, We

tenschap en Kultuurbescherming, onderdeel 
Rijksuniversiteiten en Technische Hooge
school, wordt als eerste inschrijving opgeno
m en: 
Ad~inistratief ambtenaar 1e klasse. 

In schaal 15,2 , afdeeling Opvoeding, ·we
t enschap en Kultuurbescherming, onderdeel 
Rijksuniversiteiten en Technische Hooge
school, vervalt het ambt van Administrateur 
bij het College van Curatoren. 

In schaal 194 wordt als eerste inschrijving 
opgenomen : 

Opvoeding, Wetenschap en Kultuur
beschermJug. 

Rijksuniversiteiten en Technische 
Hoogeschool. 

Administrateur. 
/. In bijlage C: 
In den kop van Hoofdstuk V, Inrichtingen 

voor lager onderwij s, wordt in plaats van 
,,§ I, Gewoon lager en uitgebreid lager on
derwijs" gelezen: § 1. Gewoon lager, voort
gezet gewoon lager en uitgebreid lager on
derwijs. 

In Hoofdstuk V, artikel 4, eerste lid, wordt 
tusschen de woorden "onderwijs" en "wordt" 
ingelascht: en voor voortgezet gewoon lager 
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 vorig lid genoemde bedragen 
worden voor de scholen voor voortgezet ge
woon lager onderwijs met f 180 verhoogd, -in
dien de betrokken onderwijzer, behalve de 

akte als hoofdonderwijzer, de bevoegdheid be
zit tot het geven van lager onderwijs in t en 
minste· één der navolgende vakken: handen
arbeid, lichamelijke oefening (akte S), han
delskennis, landbouwkunde, tuinbouwkunde 
of eenvoudige huishoudkunde. 

Het bestaande eenige lid van artikel 8 van 
Hoofdstuk V wordt vernummerd tot tweede 
lid, terwijl een eerste lid wordt ingelascht 
luidende: 

1. De onderwijzer eener school voor · 
voortgezet gewoon lager onderwijs geniet als 
zoodanig eene verhooging zijner jaarwedde 
van f 180, 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 
of 'eenvoudige huishoudkunde. 

III. Gerekend van 1 Augustus 1943: 
In bijlage A I : 
In schaal 251, afdeeling B innenlandsche 

K 2663 
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Zaken, onderdeel Staatsbedrijf der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie, vervallen de 
bestaande inschrijvingen en wordt in plaats 
daarvan opgenomen: 

Hoofddirecteur. 
IV. Gerekend van 1 November 1943 : 
In bijlage C : 
In den kop van Hoofdstuk VI wordt in 

plaats van "Rijksinrichtingen voor Middel
baar land- en tuinbouwonderwijs" gelezen: 
Rijksinrichti11gen voor Middelbaar en Lager 
land- en tuinbouwonderwijs. 

In Hoofdstuk VI wordt na § 4 en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomen: 

§ 4a. Hoofden Rijks lagere Jand- en tuin
bouwscholen. 

Art. 32a. 1. De jaarwedde van de hier
bedoelde hoofden bedraagt f 2250 tot f 4050 
(4 jaarlijksche verhoogingen van f 180 en 6 
tweejaarlijksche 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. 

V. Gerekend van 1 Januari 1944: 
a. In bijlage C: 
In Hoofdstuk I, artikel III, wordt: 
1e. het tweede lid vernummerd tot derde 

lid; 
•e. een nieuw tweede lid ingelascht, lui

dende als volgt : 
2. Aan den leeraar, die bevoegd is tot 

het geven van middelbaar onderwijs in de 
Nederlandsche 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 een zoodanige bevoegdheid heeft, worden 
deswege voor de berekening van zijn voor 
periodieke verhoogingen geldige diensttijd 
twee dienstjaren toegekend. 

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 
overeenkomstig artikel 157 van de hooger 
onderwijswet en/of artikel 45 tredecies der 
middelbaar-onderwijswet. 

Bovendien wordt aan genoemd artikel 13 
een derde lid toegevoegd, luidende: 

3. Voorts telt voor leeraren als diensttijd 
ten volle mede de tijd, na r.o April ,939 en 
vóór 15 Juli 1940 in militairen dienst doorge
bracht voor zoover de belanghebbende vóór 
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 tweede lid. 

b. In bijlage A I: 
In schaal 130, afdeeling Sociale Zaken, 

onderdeel Rijksinstituut voor drinkwater
voorziening, wordt na de bestaande inschrij
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ving opgenomen: 
Adjunct-scheikundige-bacterioloog. 
c. In bijlage B I: 
In groep 1, afdeeling Waterstaat, onder

deel Rijkswaterstaat, wordt vóór de bestaan
de inschrijving opgenomen: 

Hulpkantonnier bij de wegen, respectieve
lijk kanalen, rivieren en zee- en havenwer
ken. 

d. In bijlage A I: 
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 
,,2de Machinist, machinist-stoker of hulp
machinist van "Merwede"." 

In groep 6, afdeeling Waterstaat, onder
deel Rijkswaterstaat, wordt onmiddellijk 
vóór "Machinist op de Noord" opgenomen: 

2de Machinist, machinist-stoker of hulp
machininst van ,;Merwede". 

e. In hij lage A I: 
In schaal 1.38, afdeeling Financiën, onder

deel Rijksgebouwendienst wordt aan "Elec
trotechnisch ambtenaar" toegevoegd: 2de 
klasse, terwijl als derde inschrijving wordt 
opgenomen: 

Werktuigkundig ambtenaar 2de klasse. 
In schaal 167, afdeeling Financiën, onder

deel Rijksgebouwendienst, wordt na de be
staande inschrijvingen opgenomen: 

Electrotechnisch ambtenaar re klasse. 
Werktuigkundig ambtenaar 1e klasse. 
In schaal 197, afdeeling Financiën, onder

deel Rijksgebouwendienst, wordt na de be
staande inschrijvingen opgenomen: 

Electrisch hoofdambtenaar. 
Werktuigkundig hoofdambtenaar. 
f. 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 So

ciale Zaken, onderdeel Rijkskweekschool 
voor vroedvrouwen te Rotterdarn, wordt in 
plaats van de bestaande inschrijving gele
zen: 

Assistent-verlos- of geneeskundige (mag 
part. praktijk uitoefenen). 

g. 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. 

I O 
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h. In bijlage A I : 
In schaal 70, afdeeling Landbouw en Vis

scherij, 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 105, afdeeling Landbouw en Vis
scherij, onderdeel Veeartsenijkundige dienst, 
wordt als eerste inschrijving opgenomen: 

Opzichter. 
In schaal 105 wordt na de afdeeling Land

bouw en Visscherij en hetgeen daaronder is 
vermeld, opgenomen: 

Sociale Zaken. 
Inspectie Volksgezondheid. 

Controleur bij de veterinaire Inspectie van 
de Volksgezondheid. 

i. 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 Rijkswer/ en hetgeen daaron
der is vermeld, opgenomen: 

Hydrografie. 
Administratief ambtenaar. 

j. 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. 

k. In bijlage A I: 
In schaal 121, afdeeling Waterstaat, on

derdeel Staatsvisschershavenbedrij/ 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: 

StaatsvisschershavenbedrijÎ te IJmuiden. 
Boekhouder. 
1. In bijlage A I: 
In schaal 138, afdeeling Defensie, wordt 

als eerste inschrijving opgenomen: 
Rijkswerl. 

Bouwkundig ambtenaar 2e klasse. 
In schaal 167, afdeeling Defensie, onder

deel Rijkswerf, wordt aan ,,Bouwkundig 
ambtenaar" toegevoegd: 1 e klasse. 

m. 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 opsomming 
voorkomende achter "Sluiswachter" na "Nij
megen" opgenomen: 

Panheel. 
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n. 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 ver
melding van de schaal opgenomen: 

Justitie. 
Gevangeniswezen en Psychopathenzorg. 
Gestichtswachter-majoor. 

In schaal 1n, afdeeling Justitie, onder
deel Gevangeniswezen en Psychopathenzorg, 
wordt na de bestaande inschrijving opge
nomen: 

Ondercommandant-gestichtswacht. 
In schaal 142, afdeeling Justitie, wordt 

aan het onderdeel Gevangeniswezen toege
voegd: en Psychopathenzorg, terwijl onder dit 
onderdeel als tweede inschrijving wordt op
genomen: 

Commandant-gestichtswacht. 

o. In bijlage A I: 
In schaal 184, afdeeling Financiën, wordt 

weder-opgenomen: 
Rijksinkoopbureau. 

Hoofdcommies. 

p . In bijlage A I: 
In de schalen 1 en 10, afdeeling Opvoe

ding ,Wetenschap en Kultuurbescherming, 
wordt na het onderdeel Rijksuniversiteiten 
en Technische Hoogeschool en hetgeen daar
onder is vermeld, opgenomen: 

(sch. 1) Inspectie Lager Onderwijs. 
Machineschrijver. 

(sch. 10) Inspectie Lager Onderwijs. 
Schrijver 2e klasse. 

q. In bijlage A I : 
In schaal 149, afdeeling Waterstaat, on

derdeel Rijkswaterstaat, wordt na de be
staande inschrijving opgenomen: 

Assistent bij den Studiedienst van de di
rectie Benedenrivieren. 

r. In bijlage A I: 
In schaal 92, afdeeling Landbouw en Vis

scherij, wordt na het onderdeel Plantenziek
tenkundiRe dienst en hetgeen daaronder is 
vermeld, opgenomen: 

Rijkszuivelstation te Leiden. 
Analist ze klasse. 
In schaal 2<2, afdeeling Landbouw en Vis

scherij, wordt: 
z O • bij het onderdeel Rijkszuivelstation 

te Leiden een nootteeken * ) opgenomen, 
terwijl de aan den voet van de betreffende 
bladzijde voorkomende noot wordt gewijzigd 
in dien zin, dat deze komt te luiden: 
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*) De wetenschappelijke ambtenaren bij 
de Rijkslandbouwproefstations en bij het 
Rijkszuivelstation, als bedoeld in deze 
schaal, genieten bovendien eene ambtstoe
lage van f 270 's jaars, indien zij aan het 
hoofd eener afdeeling staan.; 

2 °. onder het onderdeel Rijkszuivelsta
tion te Leiden *) vóór de bestaande inschrij
ving opgenomen: 

Bacterioloog. 

s. In bijlage A I: 
In schaal 93, afdeeling Sociale Zaken, ver

valt het onder~el 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 Volksgezóndhetid en hetgeen daaronder 
is vermeld, opgenomen: 

Rijkskweekschool voor vroedvrouwen 
te Rotterdam. 

Administrateur. 

t. In bijlage A I: 
In de schalen 1, 10, 14 en 51, afdeeling 

Binnenlandsche 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) Inspectie der Bevolkingsregisters. 

Schrijver ze klasse. 
(sch. 14). Inspectie der Bevolkingsregisters. 

Concierge. 
(sch. 51) Inspectie der Bevolkingsregisters. 

Schrijver re klasse. 
In de schalen 90, 142 en 184 wordt onder 

de afdeeling Binnenlandsche Zaken als eerste 
inschrijving opgenomen: 
(sch. go) 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 2a wordt onder de 

afdeeling Binnenlandsche Zaken als eerste 
inschrijving opgenomen: 

(gr. 1) Inspectie der Bevolkingsregisters. 
Vaste knecht. 

(gr. 2a) Inspectie der Bevolkingsregisters. 
Bode. 
Portier. 

u. In 'bijlage AI: 
In schaal 142, afdeeling Sociale Zaken, on

derdeel Rijksinstituut voor de Volksgezond
heid, wordt in plaats van "Chef van den ad
rninistratieven dienst" gelezen: 

Administratief ambtenaar re klasse. 

v. In bijlage A I: 
In schaal 184, afdeeling Landbouw en Vis

scherij, wordt als eerste inschrijving opge-
nomen: 

Cultuurtechnische dienst. 
Hoofdcommies. 
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w. In bijlage A I: 
In schaal 237, afdeeling Departementen 

van Algemeen Bestuur, wordt achter "Ac
countant bij de Generale Thesaurie van het 
Departement van Financiën" een nootteeken 
*) geplaatst, terwijl aan den voet van de be
treffende bladzijde een .noot wordt opgeno
men, luidende: 

*) Het maximum-salaris wordt beperkt 
tot f 5580 voor accountants, die ingedeeld 
zijn bij het bureau Inspectie der Rijksfinan
ciën en niet met de functie van chef van dit 
buraeu zijn belast. 

x. In bijlage E: 
Onder het hoofd Eerste klasse wordt de 

inschrijving "Rotterdam (gedeelte, op 31 
Juli 1941 tot de eerste klasse behoorende, be
nevens 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 genaamà Kralingsche Veer). 

VI Gerekend van 1 Januari 1946: 
In bijlage A I: 
In schaal 19ra wordt als eerste inschrij

ving opgenomen: 
Departementen van Algemeen Bestuur. 

Adjunct-inspecteur der gemeentefinan
ciën. 

In schaal 243 wordt onder de afdeeling 
Departementen van Algemeen Bestuur als 
laatste inschrijving opgenomen: 

Hoofdinspecteur der gemeentefinanciën. 

Art. III. 1. Dit besluit treedt inwerking 
op den tweeden dag, volgende op dien van 
de dagteekening van het Staatsblad, waarin 
het zal worden geplaatst. 

2. Onze Ministers, hoofden van Departe, 
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem betreft, belast met de uit
voering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. -

Het Loo, den 29sten Juni 1946. 
WILHELMINA. 

De Minister-President, BEEL. 

De Min. van Binnenland~aken, BEEL. 

De Min. v. Buiten/. z., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. v. ]usitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min. van 0_., K. en W., Jos if. GIELEN. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Min. van Marine a.i., A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Min. v. Op. W. en W., J. A. RINGERS. 

De Min. van Verkeer, H. Vos. 
De Min. v. Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

De Min. v. L., v. en v., s. L. MANSHOLT. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd. J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 2 Augustus 1946). 
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29 Juni z946. BESLUIT, houdende regelen 
inzake heffingen ter bestrijding van de 
kosten; door de Rijksbureaux voor Han
del en Nijverheid gemaakt ter zake van 
de uitvoering van de Distributiewet 
1939 (Distributieheffingsbesluit 1946). 

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

Handel en Nijverheid -van 20 Mei 1946, No. 
3886I J. Z.; 

Overwegende, dat het gewenscht is nieuwe 
regelen te stellen nopens het doen van hef
fingen ter bestrijding van de kosten, door de 
Rijksbureaux voor Handel en Nijverheid ge
maakt ter zake van de uitvoering van de 
Distributiewet 1939 (Staatsblad no. 633); 

Gelet op aitikel 10, eerste lid, van genoem-
de wet; , 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Juni 1946, No. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 26 · Juni 1946, 
No. 48449 J. Z.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan on

der: 
,,Onze Minister": Onze Minister van Han

del en Nijverheid; 
,,wet": de Distributiewet 1939; 
"distributiegoederen"; krachtens aitikel 4 

van de wet aangewezen distributiegoederen; 
"Rijksbureau": Rijksbureau voor Handel 

en Nijverheid. 
2. 1. Onze Minister kan bepalen, dat ter 

bestrijding van de kosten, door de Rijksbu
reaux ter zake van de uitvoering van de wet 
gemaakt, ten behoeve van den Staat moeten 
worden betaald : 
• a. bijdragen ter zake van den invoer of 
de aflevering van onder de Rijksbureaux res
sorteerende distributiegoederen; 

b. inschrijfgelden wegens inschrijving bij 
een Rijksbureau; 

c. vergoedingen wegens het overeenkom
stig een krachtens de wet gegeven voorschrift 
door een Rijksbureau uitreiken van beschei
den en verrichten van diensten. 

2. Voor de toepassing van dit besluit 
worden met aflevering van een distributie
goed gelijkgesteld handelingen, waardoor het 
goed van het eene onderdeel van een onder
neming woadt overgedragen aan het andere 
ter be- of verwerking tot een ander distri
butiegoed. 

3. D oor of namens Onzen Minister wordt 
bepaald, op welke wijze, op welke tijdstippen 
en waar de J;ietaling van de verschuldigde 
bedragen moet geschieden. 

4. 1. Een bijdrage, als bedoeld in artikel 
1, eerste lid, onder a, bedraagt een door On
zen Minister te bepalen gedeelte, dat ander
half ten honderd niet mag te boven gaan, 
van de waarde der in den invoer of de afleve
ring begrepen distributiegoederen; dit ge
deelte kan voor verschillende soorten van 
distributiegoederen verschillend zijn. 

2. Over de waarde van eenig goed wordt 
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slechts een maal een bijdrage geheven. 
3. Door of namens Onzen Minister wordt 

de waarde bepaald, waarover de bijdrage 
wordt berekend. Zij mag den hoogsten prijs, 
w_aaryoor degene, die de bijdrage verschul
digd is, het goed ingevolge de prijsvoorschrif
ten zou mogen verkoopen, niet te boven gaan. 

4. J?e bijdrage is verschuldigd door den
gene, die het goed invoert of aflevert. 

5. x. Onze Minister stelt een tarief van 
insc~rijfgelden, als bedoeld in aitikel 2, eer
ste hd, onder b, vast. Het inschrijfgeld be
draagt ten _hoogs~~ hond.er~ gulden. 

2. Het ~nsc~nJfgeld is verschuldigd door 
dengene, die biJ het betrokken R ijksbureau 
wordt ingeschreven. 

6. x. Door of namens Onzen Minister 
worden _de vergoedingen, bedoelp. in artikel 2, 
eerste hd, onder c, vastgesteld; zij gaan een 
bedrag van drie gulden niet te boven. 

2. De vergoeding is verschuldigd door 
dengene, te v-:iens 1:>ehoeve de bescheiden zijn 
of worden uitgereikt of de diensten zijn of 
worden verricht. 

7. Te~ . verzek~ring ~an de betaling van 
een als biJdrage, mschnJfgeld of vergoeding 
verschuldigd bedrag, kan het orgaan, waar
aan de_ betaling moet geschieden, van den
gene, die het bedrag verschuldigd is, het stel
len van persoonlijke of zakelijke zekerheid 
vorderen. 

8. De directeuren van de Rijksbureaux 
k~en onder goedkeuring van Onzen Mi
nister bepalen, dat in door hen omschreven 
gevallen de bij hun bureau ingeschrevenen 
aan dat bureau de bijzondere kosten moeten 
vergoeden, welke zij naar het oordeel van 
den directeur ter zake van de uitvoering van 
de wet hebben veroorzaakt. 

9. Door of namens Onzen Minister kan 
al dan niet voorwaardelijk geheel of gedeel
telijk ontheffing worden verleend van de 
verplichting .~ot betaling van een als bij
d~age, mschnJfgeld of vergoeding verschul
digd bedrag. 

10 •. ~t ~esluit_ kan worden aangehaald 
als Distnbutieheffmgsbesluit 1946. 
. ll. 1. Dit besluit treedt in werking met 
mgang van den tweeden dag na dien der 
~agteekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst en werkt terug tot 1 Januari 1946. 

2. Het Distributieheffingsbesluit 1944 en 
alle daarop steunende regelingen behouden 
hun. geldigheid tot den dag van inwerking
treding van dit besluit en vervallen met in
gang van dien dag. 
. Onze Minister van Handel en Nijverheid 
1s belast met de uitvoering van dit besluit 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst e; 
in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 29sten Juni 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van H. en N., H . Vos. 

(Uitgeg. 23 Juli z946). 
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z Juli z946. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de 
toetreding van Nederland tot de te Pa
rijs op 31 Augustus 1945 onderteekende 
Overeenkomst tusschen de Regeering 
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
en de Voorloopige Regeering van de 
Fransche Republiek tot het herstel -n 
het internationaal bestuur van Tanger. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de te Parijs op 31 Augustus 1945 

onderteekende Overeenkomst tusschen de 
Regeering van het Vereenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de 
Voorloopige Regeering van de Fransche Re
publiek tot het herstel van het internatio
naal bestuur van Tanger; 

Overwegende, dat Nederland tot genoem
de Overeenkomst is toegetreden op 20 Sep
tember 1945, en dat die toetreding op den
zelfden dag van kracht is geworden; 

Overwegende wijders, dat België op 18 
September 1945, Portugal op 15 September 
1945, en Zweden op 28 September 1945 zijn 
toegetreden tot bovengenoemde Overeen
komst; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken dd. 25 Juni 1946, Af
deeling Kabinet en Protocol No. 49587; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenbedoelde toetreding te doen bekend

maken door de plaatsing van dit besluit in 
het Staatsblad. 

Een afdruk en een vertaling van genoemde 
Overeenkomst zijn bij dit besluit gevoegd. 1 

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. 

Het Loo, den is.ten Juli 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Buiten/. z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. 23 Juli 1946.J 

VERTALING. 

Brltsch,Franscbe Overeenkomst tot het 
herstel van het Internationaal bestuur 

van Tanger. 

De Regeering van het Vereenigd Konink
rijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
en de Voorloopige Regeering van de Fran
sche Republiek; 

Geleid door den wensch, zoo spoedig mo
gelijk in de Zone van Tanger in Marokko een 
intemationalen bestuursvorm te herstellen, 
welke in overeenstemming zal zijn met de 
besluiten van de, in Augustus 1945 te Parijs 
tusschen de ~egeeringen van de Vereenigde 
Staten van Amerika, het Vereenigd Konink
rijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, 

1 De Engelsche tekst van deze Overeen
komst is niet opgenomen. 
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Fr~nkrijk en de Unie van Socialistische 
Sowjet-Republieken gehouden Conferentie; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, in de 
genoemde Zone een voorloopigen bestuurs
vorm, welke de te Parijs op 18 December 
1923 onderteekende Conventie tot grondslag 
heeft, in te stellen om van kracht te zijn, tot
dat omtrent een herzien Statuut van Tanger 
overeenstemming zal zijn bereikt en dit in 
werking zal kunnen treden; 

Hebben derhalve besloten, te 'dien eisde 
een Overeenkomst te sluiten en hebben tot 
hare Gevolmachtigden benoemd: 

De Regeering van het Vereenigd Konink
rijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland: 

den Heer Charles Brinxley Pemberton 
Peake, Consul-Generaal van Zijne Britsche 
Majesteit te Tanger; 

De Voorloopige Regeering van de Fran
sche Republiek: 

den Heer Jacques Meyrier, Gevolmach
tigd Minister, Directeur-Generaal in het 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken, die, 
vooq:ien van in goeden en behoorlijken vorm 
bevonden volmachten, zijn overeengekomen 
als volgt. 

Art. 1. De Zone van Tanger in Marokko 
zal van II October 1945 tot de inwerkingtre
ding van een Conventie, die vastgesteld zal 
worden ·in de in artikel 2 hiernavolgend be
doelde Conferentie, voorloopig worden be
stuurd overeenkomstig de Conventie van 18 
December 1923 (en de Overeenkomst van 
25 Juli 1928 tot wijziging van dezelve), als 
gewijzigd door de bepalingen van de onder
havige Oyereenkomst. 

Art. 2. a. De Fransche Regeering zal zoo 
spoedig mogelijk, uiterlijk zes maanden na 
de instelling van den voorloopigen bestuurs
vo.rm, te Parijs een Conferentie van de vol
gende Mogendheden, welke partij zijn bij de 
Akte van Algeciras, bijeenroepen, te we
ten: de Vereenigde Staten van Amerika, 
België, het Vereenigd Koninkrijk van Groot
Brittannië en Noord-Ierland, Spanje, Frank
rijk, Nederland, Portugal, Zweden, de Unie 
van Socialistische Sowjet-Republieken en 
met inachtneming yan artikel II hiernavol
gend, Italië. 

b. Het voorbereidend werk voor de ge
noemde Conferentie zal worden verricht 
door de Commissie van Toezicht te Tanger, 
in overeenstemming met Resolutie No. 1 

van de in de Peambule van deze Overeen
komst bedoelde Conferentie te Parijs. 

Art. 3. a. De Regeeringen van de Ver
eenigde Staten van Amerika en van de Unie 
van Socialistische Sowjet-Republieken wor
den, ofschoon niet partij bij de Conventie 
van 18 December 1923, uitgenoodigd aan den 
voorloopigen bestuursvorm van de Zone van 
Tanger, overeenkomstig de bepalingen van 
deze Overeenkomst, mede te werken. 

b . De Fransche Regeering zal den Re
geeringen van de in Artikel 2 a hiervoren 
bedoelde Mogendheden kennis geven van het 
aanvaarden dezer uitnoodiging. 

Art. 4. a. Op II October 1945 zal de 
Spaansche Regeering het bestuur over de 
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Zone en de archieven van het Bestuur aan 
de Comm issie van Toezicht en het beheer 
van den Vuurtoren aan de Internationale 
Commissie voor den Vuurtoren van Kaap 
Spartel overdragen. 

b. De eigendommen, kantoren en instel
lingen, die behooren aan de Fransche en de 
Cherifij nsche Regeeringen, zullen tegelijker
tijd worden overgedragen aan de vertegen
woordigers van deze Regeeringen. Particu
lier eigendom in de Zone, die door de 
S paansche Overheid in beslag is genomen-: 
zal uiterlijk op n October 1945 aan de eige
naars worden teruggegeven. De bepalingen 
van dit lid maken geen inbreuk op het recht 
van een daarbij betrokken Regeering scha
devergoeding te eischen met betrekking tot 
de inbeslagneming of achterhouding van 
zoodanig eigendom of van eenige andere 
zaak. 

c. Het terugtrekken uit de Zone van alle 
Spaansche strijdkrachten te land, ter zee of 
in de lucht, alsmede politietroep en , evenals 
van alle instellingen en materieel van. mili
tairen aard moet op II October 1945 beëin
digd zijn. Alle Spaansche instellingen en ma
terieel van militairen aard, welke op dien 
datum niet zullen zijn teruggetrokken, zul
len eigendom worden van het Bestuur van 
de Zone van Tanger. 

d. De Spaansche Regeering zal aanspra
kelijk zij n voor alle financieele verplichtin
gen, die de Zone tusschen 13 Juni 1940 en 
u October 1945 heeft aangegaan. 

e. De Commissie van Toezicht kan vóór 
:u October 1945 bij eenkomen en alle noodige 
maatregelen nemen voor het in werking stel
len van deze Overeenkomst. 

Art. 5. Indien een voorschot van gelden 
noodig mocht zijn voor het functionneeren 
van de openbare diensten van de Zone, tot
dat door het Voorloopig Bestuur de passenc 
de financieele maatregelen zullen zijn geno
men, zal dit worden verleend door de Staats
bank van Marokko op voorwaarden door de 
Com missie van Toezicht goed te keuren. 

Art. 6. a. Nadat de Commissie van Toe
zicht van het Bestuur het noodige rapport 
of de noodige rapporten zal hebben ontvan
gen, zal zij bepalen, welke van de besluiten, 
wetten en verordeningen, die tusschen 13 
J un i 1940 en II October 194s in werking zijn 
getreden en welke van de concessies, die in 
d eze p eriode zijn toegestaan, zullen worden 
ingetrokken, gewijzigd of gehandhaafd en de 
Com m issie zal de noodige wetgevende maat
regelen ontwerpen om deze besluiten ten uit
voer te leggen. Alle wetten, besluiten en re
gelin gen, die in strijd zijn met bijzondere 
bepalingen van het Statuut van 1923, zullen 
worden begrepen onder de maatregelen, die 
worden ingetrokken. 

b . De Mendoeb zal onmiddellijk de wet
gevende maatregelen bedoeld in lid a van dit 
Artikel afkondigen. · 

Art. 7. Gedurende de periode van het 
voorloopig bestuur v~ de Zone zal de Con
ventie van 18 D ecember 1923 (zooals gewij
zigd in 1928) van kracht zijn behoudens de 
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volgende wijzigingen: 
a. De Regeeringen van de Vereenigde 

Staten van Amerika en de Unie van Socia
listische Sowjet-Republieken zullen het 
recht hebben haar vertegenwoordigers in 
Tanger aan te wijzen als leden van de Com
missie van Toezicht. Het lid van de Com
missie van Toezicht, dat het eerst als Voor
zitter zal optreden, met ingang van II Oc
to'ber 1945, zal zijn de Fransche vertegen
woordiger en daarna zal het voorzitterschap 
rouleeren overeenkomstig art. 30 van de 
Conventie van 1923. Tenzij het tegendeel is 
bepaald, zal een beslissing van de Commis
sie van Toezicht worden aangenomen door 
de leden van de Commissie bij meerderh eid 
van stemmen. Bij staking van stemmen be
slist de stem van den Voorzitter. 

b. De Internationale Wetgevende Verga
dering, bedoeld in art. .H van de Conventie 
van 18 D ecember 1923 , zal bestaan uit: 

4 leden van Fransche nationaliteit, 
4 leden van Spaansche nationaliteit, 
3 leden van Britsche nationaliteit, 
:i leden van Amerikaansche nationaliteit, 
:i leden onderdanen van de Unie van So-

cialistische Sowjet, Republieken, 
1 lid van Italiaansche nationaliteit, 
1 lid van Belgische nationaliteit, 
1 lid van Nederlandsche nationaliteit, 
x lid van Portugeesche nationaliteit, 
aangewezen door hunne onderscheidenlijke 

Consulaten , en bovendien: 
6 Mohammedaansche onderdanen van 

Zijne Majesteit den Sultan, aangewezen door 
den M endoeb en ., Israëlietische onderdanen 
van Zijne Majesteit den Sultan, aangewezen 
door den M endoeb en gekozen uit een lijst 
van q namen aangeboden door de Israëlieti
sche gemeente van Tanger. 

Totdat de Wetgevende Vergadering zal 
zij n samengesteld, zullen de bevoegdheden, 
welke aan haar worden verleend, in spoedge
vallen worden uitgeoefend door de Commis
sie van Toezicht. 

Verder zal de Commissie van Toezicht te 
allen tijde de bevoegdheid hebben, in een 
regeling, die met een m eerderheid van twee 
derden van haar leden wordt aangenomen, 
en waarin de redenen voor deze procedure 
worden vastgesteld, maatregelen te nemen 
betreffende iedere zaak, die krachtens het 
Statuut valt binnen de bevoegdheid van de 
Wetgevende Vergadering. Alle aldus vast
gestelde verordeningen zullen op dezelfde 
wijze als maatregelen, die in overeenkom 
stige gevallen door de Vergadering zij n aan 
genomen , worden afgekondigd, bekend ge
maakt en in werking gesteld. 

c. D e Admin istrateur van de Zone zal 
iemand z~jn van Belgische, Nederlandsche, 
Portugeesche of Zweedsche nationaliteit, 
aangewezen door de Commissie van Toe
zicht. 

H ij zal worden bijgestaan door een adjunct
a dministrateur van Fransche nationaliteit, 
aangewezen door de Fransche R egeering, die 
adviseur zal zijn voor Marokkaansche Za
ken, alsmede door een adjunct-ad ministra-
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teur voor Financiën van Belgische, Neder
landsche, Portugeesche of Zweedsche natio
naliteit, aangewezen door de Commissie van 
Toezicht. 

De Administrateur en adjunct-administra
teurs zullen op verzoek van de Commissie 
van Toezicht door Zijne Cherifijnsche Ma
jesteit worden benoemd. 

d. De bepalingen van artikel 10 (lid 3 
en volgende) en van artikel 47 van het Sta
tuut van Tanger, die betrekking hebben op 
de gendarmerie, de politie, het gemengde 
inlichtingenbureau en den Inspecteur-Gene
raal voor de Veiligheid zullen worden inge
trokken en vervangen door de volgende be
palingen: 

De politie-controle van de Zone zal door 
een enkele politiemacht worden gehand
haafd, die zoo sooedig mogelijk moet wor
den georganiseerd en zooveel mogelijk zal 
worden gerecruteerd uit inwoners va.n de 
Zone. De commandant, plaatsvervangend 
commandant, officieren en technische ad
viseurs van deze politiemacht zullen op 
voorstel van de Commissie van Toezicht 
worden benoemd bij Cherifijnsche Dahir, 
en met uitzondering van den plaatsvervan
genden commandant, die een Fransch on
derdaan zal zijn, zullen zij aangewezen 
worden uit pt;_rsonen van Belgische, Ne
derlandsche, Portugeesche of Zweedsche 
nationaliteit. De kosten van deze politie
macht zullen door het Bestuur van de 
Zone worden gedragen. 

De autoriteiten van de Fransche en van 
de Spaansche Zone zullen het recht heb
ben bij het politiebestuur van Tanger ver
bindingsofficieren te benoemen voor de 
behandeling van politievragen, die haar 
onderscheidenlijke Zones raken. Aan deze 
officieren zullen alle · faciliteiten voor de 
vervulling van hun taak worden verleend. 
Totdat de politiemacht als hierboven om
schreven zal zijn samengesteld, zal een 
politiemacht, welke zal worden geleverd 
door de Fransche en de Cherifijnsche Re
geeringen, het politietoezicht van de Zone 
van Tanger op zich nemen. 

e. Onverminderd de bepalingen van ar
tikel 2g van het Statuut van de Zoqe zal de 
Commissie van Toezicht eveneens de be
voegdheid hebben tot deportatie van perso
nen, onderworpen aan de Gemengde Recht
bank en wier tegenwoordigheid in de Zone 
een bedreiging voor de openbare orde vormt. 
In ieder geval, waarin deze bevoegdheid 
wordt uitgeoefend, zal het, nadat de zaak 
van den persoon, wiens deportatie wordt 
voorgesteld, door de politieautoriteiten van 
de Zone zal zijn onderzocht en door een lid 
van de Commissie, dat voor dit doel is aan
gewezen, zal zijn gehoord, noodig zijn, dat 
twee derden van de leden van de Commissie 
zich hiervoor uitspreken. 

/. Niets in het Statuut zal geacht worden 
het Bestuur te verhinderen om met goed
keuring van de Commissie v an Toezicht in 
buitengewone omstandigheden zoodanige 
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maatregelen te nemen als vereischt zullen 
zijn om den aanvoer en verdeeling van voor-• 
raden, die noodig zijn voor het levensonder
houd van de inwoners, te verzekeren.. 

Art. 8. De Commissie van Toezicht kan 
te allen tijde, zoolang deze Overeenkomst 
van kracht blijft, met algemeene stemmen de 
wijzigingen hierin aannemen, welke zij wen
schelijk oordeelt. Deze wijzigingen zullen 
worden vastgelegd in protocollen, die onder
teekend worden döor de leden van de Com
missie van Toezicht en waarin de datum 
wordt aangegeven, met ingang waarvan zij 
van kracht zullen zijn. Deze wijzigingen zul
len onmiddellijk aan Zijne Cherifijnsche Ma
jesteit worden voorgelegd ter goedkeuring en 
ter uitvaardiging van het noodige dahir. 

Art. 9. a. Deze Overeenkomst zal be
krachtigd worden en de bekrachtigingsoor
konden zullen zoo spoedig mogelijk te Parijs 
worden uitgewisseld. De Overeenkomst zal 
echter onmiddellijk van kracht worden zon
per dat de uitwisseling der bekrachtigingen 
wordt afgewacht. 

b. Deze Overeenkomst zal onmiddellijk 
aan Zijne Cherifijnsche Majesteit worden 
voorgelegd met het oog ·op zijne goedkeu
ring en de uitvaardiging van het noodige da
hir om deze ten uitvoer te leggen. 

Art. 10. Gewaarmerkte afschriften van 
deze Overeenkomst zullen onmiddellijk door 
de Fransche R egeering worden toegezonden 
aan de Regeeringen van België, Spanje, Ne
derland, Portugal en Zweden. De Regeerin
gen van het Vereenigd Koninkrijk en van 
Frankrijk verbinden zich samen te werken 
bij het verzoek aan de bovenvermelde Re
geeringen om tot de Overeenkomst toe te 
treden. Door Regeeringen, wier grondwette
lijk recht vereischt, dat aan toetreding voor
afgaat een procedure gelijkstaande met be
krachtiging, kan voorloopig mededeeling 
worden gedaan van toetreding onder voor
behoud van bekrachtiging. 

Art. 11. a. De bepalingen van de Over
eenkomst en dahirs van 1928 zullen, voor 
zoover zij wijziging brachten in de voorwaar
den, waarop de ltaliaansche Regeering ge
rechtigd is aan het bestuur van de Zone deel 
te nemen, ophouden van kracht te zijn. 

b . De Italiaansche Regeering zal worden 
uitgenoodigd tot deze Oven,enkomst toe te 
treden op zoodanig tijdstip als de andere Re
geeringen, die partij zijn bij deze Overeen
komst. zullen overeenkomen, met inachtne
ming van desbetreffende bepalingen van het 
vredesverdrag met Italië. 

Ten blijke waarvan hiervoren genoemde 
gevolmachtigden deze Overeenkomst hebben 
onderteekend en van hun zegels hebben voor
zien. 

Gedaan te Parijs in tweevoud den 31sten 
Augustus 1945, in het Engelsch en het 
Fransch, welke beide teksten gelijkelijk au
thentiek zijn. 

CHARLES PEAKE. 
MEYRIER. 

• 
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2 Juli z946. BESLUIT, houdende aanvul
ling van de taak van het Ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
met betrekking tot den Radio-om.roep. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en 
van Binnenlandsche Zaken, afdeeling Kabi
net, No. II23 III, d.d . 25 April 1946; 

'Overwegende, dat het noodzakelijk is, de 
taak van de Departementen van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen en van Binnen
landsche Zaken, nader vast te stellen; 

Gelet op ons besluit van 17 September 
1944 (Staatsblad no. E 121), houdende her
nieuwde bepaling van de taakomschrijving 
van het Departement van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen en op Ons besluit 
van 9 November 1944 (Staatsblad no. E 
141), houdende regelen nopens de taak van 
de Departementen van Algemeen Bestuur,; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Mei 1946, no. 8); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 26 Juni 1946, no. 
6141 II, Afdeeling Radio ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Tot de taak van het Ministerie van On

derwijs, Kunsten en Wetenschappen behoort 
te rekenen van 24 Juni 1945 mede de zorg 
voor de belangen van den N ederlandschen 
binnenlandschen Radio-omroep, den Radio
omroep bestemd voor de Overzeesche Ge
biedsdeelen des Rijks, en den Wereld-om
roep, behoudens voor zoover betreft den aa:l'l
leg en de exploitatie van de hiertoe benoo
digde zendinrichtingen. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Binnenlandsche Za
ken zijn 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 2den Juli 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van 0., K . en W., Jos. J. GIELEN. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 26 Juli z946.) 

S. G 168 

2 Juli z946. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van de kenmerken van de mi
litaire vliegtuigen van het Koninklijk 
Nederlandsch Indisch Leger, der Ko
ninklijke Marine en der Koninklijke 
Landmacht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Overzeesche Gebieds
deelen, van Marine en van Oorlog van 2 1 
Mei 1946, Militair Kabinet, Bureau 1, No. 
927, 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken Onze besluiten van 5 Decem-
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her 1938 (Staatsblad No. 589a) en van 23 
September 1939 (Staatsblad No. 589b); 

te bepalen : 
ie. dat de militaire vliegtuigen van het 

Kon!nkl!.)k Nederlandsch Indisch Leger, der 
KonmkhJke Marine en der Koninklijke 
Landmacht de volgende kenteekenen zullen 
voeren : 

a. op de uiteinde van eiken vleugel (bij 
het bovendraagvlak op de bovenzijde, bij 
~~t benedendraagvlak op de onderzijde en bij 
eendekkers op de boven- en onderzijde) als
m~de op beide zijden van den romp va~ het 
vhegtu1g, telkens een in drie gelijke sectoren 
verdeelde cirkel, waarin een concentrische 
cirkel; de middellijn van den buitensten cir
kel bedraagt 5/6 van de diepte van den vleu
gel, de rolroeren niet medegerekend, en 5/6 
van de hoogte van de zijde van den romp ter 
pl:i,atse, __ tot een maximum van 1,50 m; de 
m1dde!hJn van den binnensten cirkel be
draagt 1/5 van de middellijn van den bui
tensten cirkel; het middelpunt ligt op de 
draagvlakken even ver van den voorkant, 
den achterkant (de rolroeren niet medegere
kend) en de naastbijzijnden zijkant van dat 
draagvlak met dien verstande, dat indien de 
vorm van den vleugel aanleiding zou kunnen 
zijn, dat het kenmerk te klein wordt, het mid
delpunt meer binnenwaarts moet worden ge
legd; op de zijden van den romp ligt het 
middelpunt even ver van den bovenkant en 
den onderkant van die zijde zoomede op de 
helft van den afstand tusschen de açhterzijde 
van den ondervleugel (c.q. vleugel bij één
dekkers) en de as van het richtingsroer; de 
binnenste cirkel is oranje, de sectoren van 
den buitensten cirkel zijn onderling even 
groot en, gerekend in de bewegingsrichting 
van de wijzers van een uurwerk, achtereen
volgens rood, wit en blauw geschilderd; op 
de vleugels wijst de scheiding tusschen blauw 
en rood, gerekend uit het middelpunt, naar 
voren en evenwijdig aan de lengteas van het 
vliegtuig, op de zijden van den romp wijst 
bij horizontaal vliegen de scheiding tusschen 
blauw en rood, gerekend uit het middelpunt 
verticaal omhoog; · \ ' 

b. op het verticale stabilisatievlak een 
rechthoek, bestaande uit .'! horizontalen ba
nen van 40 cm lengte en 10 cm breedte, ge
rekend van boven naar beneden achtereen
volgens rood, wit en blauw geschilderd; 

2e. dat Onze er bi.i betrokken Ministers 
gerechtigd zijn overgangsvoorschriften te 

.geven. 
3e. Onze Ministers van Overzeesche Ge

biedsdeelen, van Marine en van Oorlog, zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 2den Juli 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd. J. A. JONKMAN. 

De Min. van Marine a.i., A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Min. van O'.'r/op,, A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. 26 Juli z946.) 



153 

S, G 170 

3 Juli I946. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 23 Juli 1945 
(Staatsblad No. F 123), houdende vast
stelling van regelen omtrent de inhou
dingen op gages van zeelieden. 

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

Scheepvaart a.i., van Financiën en van Over
zeesche Gebiedsdeelen van 13 Maart 1946 
No. 29817 ZS; J 

Ov.erwe~ende, dat ter vereenvoudiging van 
de Uitvoering van Ons besluit van 23 Juli 
1945 (Staatsblad No. F 123) wijziging daar
van noodig is gebleken; 

Overwegende, dat zich hier een geval voor
?oet van spoedeischenden aard, als bedoeld 
m den aanhef van artikel 70 der Indische 
Staatsregeling, artikel 49 der Surinaamsche 
Staatsregeling en artikel 49 der Curaçaosche 
Staatsregeling; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 April 1946, No. 18); 

Gezien h.et. nader rapport van Onze voor- · 
noemde Mm1sters van 29 April 1946, No. 
6559.~, letter ZZ en van 12 Juni 1946, No. 
249, G. Th. Afd.: Ec. en S. Z . ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In Ons besluit van den 23sten Juli 1945 

(~.ta_a~sblad No. F 123) worden de volgende 
w11z1gmgen aangebracht: 
. Art. l, In het derde lid onder b, van ar

tikel 8, worden de woorden "welke de Stich
ting gedurende het uitstel op haar beleggin
gen heeft gekweekt" vervangen door de 
woorden "welke de reederij gedurende het 
uitstel op haar beleggingen heeft gekweekt". 

2, Het tweede lid van artikel 13 wordt 
vervangen door: 

"2 . Blijkt geen rente te zijn bedongen 
dan wordt de leening beschouwd als rente~ 
loos te zijn verstrekt, tenzij Onze Minister 
termen aanwezig acht alsnog rente toe te 
kennen. Alsdan wordt ten laste van de Stich
ting de rente toegekend, welke, na aftrek 
van administratiekosten, gemiddeld op de 
~elden verkregen door inhoudingen op· gages 
1s gekweekt, tenzij een regeling is getroffen 
ov~reenkomstig artikel 8, 3de lid onder b 
(meuw), in welk geval de afwijkende rente 
wordt vergoed.". 

3. Het eerste lid, onder c, van artikel 1 5 
wordt vervangen door: 

,,c. Overtreft het aldus berekende be
drag, vermeerderd met de rente, gemiddeld 
op de gelden verkregen door inhoudingen op 
de gages gekweekt, en vermin d met de 
administratiekosten het totaal der debitee
ringen krachtens de artikelerr 13 en 14, dan 
ontvangen de zeeman, onderscheidenlijk zijn 
nabestaanden of rechtverkrijgenden onder al
gemeenen titel, het verschil in Nederlanäsch 
courant. 

De berekening van de vereffening van de 
geI<:veekte rente en administratiekosten ge
schiedt op door of vanwege Onzen Minister 
goed te keuren wijze." 

4, Waar in de artikelen 2, 6, 8, eerste lid 
en 12 staat "door Onzen Minister" wordt 
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daarvoor gelezen "door of vanwege Onzen 
Minister". 

5, Dit besluit treedt in werking op den 
dag volgel1:d~ op dien zijner afkondiging. 

Onze Mm1sters van Verkeer van Finan
ciën en van Overzeesche Gebiedsdeelen zijn 
ieder. voor zooveel hem betreft, belast met 
de Uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad, het Staatsblad van Nederlandsch
Indië, het Gouvernementsblad van Suriname 
en het Publicatieblad van Curaçao zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 3den Juli 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Verkeer, H. Vos. 
De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 
D e Min. v. Overz. Gebiedsd. J . A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 27 Augustus I946). 

S. G 174 

8 Juli z946. BESLUIT, houdende wijziging 
en aanvulling van het Uitvoercontröle
be.sluit 1939 (Tuinbouwproducten) . 

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

Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
van 5 April 1946, No. 2037/515, Afdeeling 
Juridische Zaken, Letter L. ; 

Gelet op artikel 2 en 3 der Landbouwuit
voerwet 1938; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Juni 1946, No. 27); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Juli 1946 No. 567~ 
648, Afdeeling Juridische Zaken, Letter L .; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1, In het Uitvoercontrölebesluit 1939 
'(Tuinbouwproducten) worden de navolgen
de wijzigingen en aanvullingen aangebracht: 

I. Artikel 1 onder 2° sub 1, wordt aange
vuld en gelezen als volgt: 

1. de ·soorten aardappelen Arran Crest, 
Duke of York, Dunbar Yeoman, Eersteling, 
Ever Good, Frühmölle, Geeltje, Ideaal, Iris, 
Kralen, Limosa, Ninet-fold, Opperdoezer 
ronden, Paarspitten, Present, Roode Eerste
ling, Schoolmeesters, Schotsche muis, Sutton, 
Volgeling, Wilde Duc; 

II. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 
a. het gestelde onder b vervalt; 
b. in het gestelde onder c vervalt het 

woord "overigens"; 
in het gestelde onder c wordt de letter 

c vervangen door b. 
2, Dit besluit treedt in werking den twee

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 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 8sten Juli 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 
(Uitges. 23 Juli 1946). 
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8 Juli z946. BESLUIT, houdende buiten
werkingtreding van het Uitvoercontrole-
besluit I939 (Tuinbouwproducten) ten 
aanzien van verduurzaamde uien en in
werkingtreding van het Uitvoercontrole
besluit I939 (Tuinbouwproducten) ten 
aanzien van andere producten. 

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

Landbouw Visscherij en Voedselvoorziening, 
d .d. 5 Ap;il I946, No. 2038/5I6, Afdeeling 
Juridische Zaken, Letter L.; 

Gelet op artikel I0 van het Uitvoercon
trölebesluit I939 (Tuinbouwproducten); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
I8 Juni I946, No. 27); 

Gezien het nader rapport v an Onzen voor
noemden 1\1:inister van 2 Juli I946, No. 5614' 
648, Afdeeling Juridische Zaken, Letter L.; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. I . Het Uitvoercontrölebesluit 
I939 (Tuinbouwproducten) treedt buiten 
werking t en aanzien van verduurzaamde 
uien. 

2. Het Uitvoercontrölebesluit I939 (Tuin
bouwproducten) treedt in werking ten aan
zien van: 

a. de soorten aardappelen bedoeld in ar
tikel I, onder 2e, sub I, van genoemde be
sluit aardbeien bessen, frambozen, kersen, 
krui~bessen, pe;ziken, pruimen, andijvie, as
perges, doperwten, peulen, koolrapen, kroten, 
peterselie, postelein, prei , raapstelen, rabar
ber selderij en witlof; 

b. alle ·soorten kool, alle soorten sla en, 
behoudens het bepaalde onder 1, alle soorten 
uien, ten opzichte waarvan genoemd besluit 
nog niet in werking is getreden. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag, volgende op dien van zijn af
kondiging. . .. 

Onze Minister van Landbouw, VisschenJ 
en Voedselvoorziening is 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. 

Het Loo, den 8sten Juli I946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. L. , V. en V., S. L . MANSHOLT. 

(Uitgeg . 23 Juli z946). 

S. G 176 

8 Juli z946. BESLUIT, houdende beëedi
ging van opsporingsambtenaren, bedoeld 
in artikel I9 onder 3e der Landbouw
uitvoerwet I938. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minist~r v:an 

Landbouw, Visscherij en Voedselvoorzien~ng 
van 5 April 1946, No. 2087/5I9, Afdeeling 
Juridische Zaken, Letter L. ; 
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Gelet op artikel 20 der Landbouwuitvoer
wet I938; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
I8 Juni I946, No. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Juli I946, No. 
5674'648, Afdeeling Juridische Zaken, _Letter 
L.; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. I. De opsporingsambtenaren, be
tloeld in artikel IQ, onder 3e, der Landbouw
uitvoerwet I938, leggen bij den aanv'.'ng hun
ner bediening in handen van den Directeur
Generaal van den Landbouw, of van een door 
dezen aan te wijzen ambtenaar de(n) na
volgende(n) eed (belofte en verklaring) . af : 

Ik zweer (beloof) trouw aan den Koning, 
aan de Grondwet en aan de overige wetten 
des Rijks. 

Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk noch 
onmiddellijk onder welken vorm of welk 
voorwendsel ook, tot het verkrijgen der mij 
verleende opsporingsbevoegdheid aan iemand 
wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, 
noch zal geven of beloven. 

Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoege
naamd bij de uitvoering der mij, verleende 
opsporingsbevoegdheid te doe_n of ~-e laten, 
van niemand hoegenaamd middelhJk noch 
onmiddellijk eenige beloften of geschenken 
zal aannemen en dat ik mij als een nauwgezet 
en ijverig ambtenaar zal gedragen, de mij 
verstrekte opdrachten zal uitvoeren en ~e 
zaken, waarvan ik door mijn ambt kenrus 
draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd 
of waarvan ik het vertrouwelijk karakter 
moet begrijpen, niet zal openbaren dan aan 
hen, aan wie ik volgens de wet of ambts
halve tot mededeeling verplicht ben. 

Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
(Dat beloof en verklaar ik.) 

2. De eed (belofte en verklaring) wordt 
afgelegd in tegenwoordigheid van twee !'!e
tuigen die het proces-verbaal der aflegging 
van d~n eed ( van de belofte en verklaring) 
mede-onderteekenen. 

3. Degene, die de~ eed (de belof_te en ver
klaring) afneemt, wiJst, alvorens dit te doen, 
op het gewicht daarvan. . . 

2. Dit besluit treedt in werking op d~n 
tweeden dag, volgende op dien van zijn af
kondiging. . . . 

Onze Minister van Landbouw, VisschenJ 
en Voedselvoorziening is 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. 

Het Loo, den 8sten Juli I946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. L., V. en V ., S. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. 23 Juli z946.) 
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9 Juli z946. BESLUIT, houdende vaststel
ling van het Organiek Besluit P.T.T. 
1946. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
In aanmerking nemende, dat het, tenge

yolge van de ge_bleken behoefte aan wijziging 
1n de orgarusatie en aan de vereenvoudiging 
van h_~t beheer van het Staatsbedrijf der 
PostenJen, Telegrafie en Telefonie wensche
lijk is ter vervanging van het bestaande or
ganiek besluit een nieuw organiek besluit 
vast te stellen; 

Op de voordracht van onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 1 Juli 1946, nr. 1, 
Hoofdbestuur der Posterijen Telegrafie en 
Telefonie ; ' 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Taak van het Staatsbedrijf der P.T.T. 

Art. 1. 1 . Het Staatsbedrijf der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie heeft tot taak 
om met inachtneming van de regelen van 
goed bedrijfsbeheer de tot het bedrijf be
hoorende dienste aan hun maatschappelijk 
doel te doen beantwoorden. Te dien einde is 
het belast met de o-rganisatie, het beheer en 
de uitvoering van den dienst der Posterijen, 
van den Postcheque- en Girodienst van de 
Rijkspostspaarbank .en van de dien;ten der 
Telegrafie en der Telefonie, alsmede met die 
verrichtingen welke bij de wet of bij wettelijk 
voorschnft aan het Staatsbedrijf zijn opge
d.~agen, of welke het, binnen de grenzen 
ZtJner bevoegdheden, op zich heeft genomen 
als bevorderlijk voor zijn doel. 

2. Het Staatsbedrijf verleent zijn mede
werking of dient van advies met betrekking 
tot die zaken, welke daartoe. door andere 
Rijksdiensten, binnen welker taak zij vallen, 
aan het Staatsbedrijf worden toegezonden 
uit hoofde van haar verband met de taak 
van dit bedrijf. 

3. Het Staatsbedrijf, bevordert binnen 
de gre~en zijner bevoegdheden, het treffen, 
desnood1g, van regelingen in die zaken wel
ker behartiging ten deele tot de taak v~n het 
Staatsbedrijf, ten deele tot die van andere 
Rijksorganen kan worden gerekend. 

Leiding van het Staatsbedrijf. 

2. 1. Onder de bevelen van Onzen Mi
nister ·met de uitvoering van dit besluit be
last (verder in dit besluit aangeduid als: De 
Minister) berust de leiding van het Staatsbe
drijf in zijn geheelen omvang bij den Direc
teur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie (verder in dit besluit aangeduid 
als: De Directeur-Generaal), die, behoudens 
het bepaalde in artikel 3, tweede lid, daartoe 
is belast met de regeling en afdoening van 
alle zaken, voor zoover de beslissing daarvan 
niet bij de wet aan Ons is of wordt voorbe
houden. 

2. Het sluiten van verdragen en overeen
komsten met vreemde mogendheden ,en ad
ministratiën geschiedt niet dan na verkregen 
machtiging of onder voorbehoud van nadere 
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goedkeuring van Ons, indien het betreft al
gemeene internationale verdragen en regle
menten voor zoover geen aanleiding bestaat 
tot het sluiten van verdrag of overeenkomst 
langs den diplomatieken weg, 

3. De Directeur-Generaal is ter zake van 
de uityoering van zijn taak verantwoording 
schuldig aan den Minister en verstrekt aan 
den Minister al die inlichtingen, welke deze 
wenscht te ontvangen. 

4. De Directeur-Generaal wordt door 
Ons benoemd en ontslagen. 

5. Gedurende de afwezigheid of bij ont
stentenis van den Directeur-Generaal wordt 
deze, volgens door den Minister vast te stel
len regelen, vervangen door een of meer door 
den Minister aan te wijzen hoofdambtenaren 
van het Staatsbedrijf. 

Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie. 

3. 1. Onder de bevelen van den Direc
teur-Generaal is het personeel bij het Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegrafie· en Tele
f?nie belast met de voorbereiding en uitvoe
ring van hetgeen aldaar voor de leiding van 
het Staatsbedrijf noodig is. 

2 . Onder de onmiddellijke bevelen van 
d~n Directeur-Generaal is aan vijf Hoofd
directeuren de leiding opgedragen van de 
hoofdafdeelingen: Posterijen; Telegrafie, Te
lefonie en Radio; Algemeene Zaken; Per
soneel; en Financieele Diensten. 

Ieder der Hoofddirecteuren is belast met 
de r~~eling en afdoening van de zaken, die 
op ZtJn hoofdafdeeling betrekking hebben 
voor zoover 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 Direc
teur-Generaal verantwoording schuldig. 

Voor zoover instructies voor de Hoofd
directeuren noodig worden geacht, worden 
deze op voordracht van den Directeur-Gene
raal, door den Minister vastgesteld. 

3 . Aan den Directeur-Genera•a1 wordt 
een secretaris in algemeenen dienst toege
voegd. 

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 onder
deelen geschiedt door den Directeur-Gene
raal. 

Personeel van het Staatsbedrijf . 

4. 1. Het vaste ambtenaarspersoneel, 
werkzaam onder de bevelen van den Direc
teur-Generaal, is ingedeeld in de rangen aan
gegeven in den bij dit besluit behoorenden 
staat. 
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2. De ambtenaren in dien staat vermeld 
onder A worden door Ons, die vermeld onder 
B door den Minister en die vermeld onder C 
door den Directeur-Generaal benoemd en 
ontslagen, behoudens uitzonderingen vol

. gens het Algemeen Rijksambtenaren Regle-
ment. 

Dienstvoorwaarden. 

5. Voor de ambtenaren, vermeld in den 
in artikel 4 bedoelden staat onder A en B 
kunnen door den Minister en voor die ver
meld onder C als mede voor het personeel op 
arbeidsovereenkomst, door den Directeur
Generaal regelingen worden vastgesteld om
trent aanstelling, opleiding, werkzaamstel
ling en opklimming in rang. 

Standplaatsen. 

6. De standplaatsen van het personeel, 
voor zoover die niet eigen zijn aan den rang 
of de functie worden bepaald door den Direc
teur-Generaal. 

Bestuur van den Postcheque- en Girodienst. 

7. Onder de bevelen van den Directeur
Generaal en onder het algemeen toezicht 
van den Hoofddirecteur van de hoofdafdee
Financieele Diensten wordt het bestuur van 
den Postcheque- en Girodienst gevoerd door 
den directeur van den postcheque- en giro
dienst; deze is belast met de regeling en af
doening van alle zaken dien dienst betref
fende, voor zoover die niet aan hooger auto
riteit zijn of worden voorbehouden. De in
structie voor den directeur van den post
cheque- en girodienst wordt, op voo, .racht 
van den Directeur-Generaal, vastgesteld 
door den Minister. Bij afwezigheid of ont
stentenis wordt de directeur vervangen door 
den onder-directeur. De instructie voor den 
directeur geldt dan evenzeer voor den on
derdirecteur. 

Bestuur van de Rijkspostspaarbank. 

8. Onder de bevelen van den Directeur
Generaal en onder het algemeen toezicht van 
den Hoofddirecteur van de hoofdafdeeling 
Financieele Diensten wordt het bestuur van 
de Rijkspostspaarbank gevoerd door den di
recteur van de Rijkspostspaarbank; deze is 
belast met de regeling en afdoening van alle 
zaken dien dienst betreffende, voor zoover 
die niet aan hooger autoriteit zijn of worden 
voorbehouden. 

De instructie voor den directeur van de 
Rijspostspaarbank wordt, op voordracht van 
den Directeur-Generaal, vastgesteld door 
den Minister. Bij afwezigheid of ontstentenis 
wordt de directeur vervangen door den 
onderdirecteur. De instructie voor den 
directeur geldt dan evenzeer voor den onder
directeur. 

Controle op de vervaardiging van 
postwaarden. 

9. Onder de bevelen van den Directeur
Generaal en onder het algemeen toezicht van 
den Hoofddirectëur van de hoofdafdeeling 
Financieele Diensten is de controleur bij het 
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Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie belast met het toezicht op den aan
maak, met de bewaring en met de verstrek
king van zegels en geldswaardige formulie
ren, alsmede met de keuring en de vernieti
ging van het daarvoor benoodigde materiaal_ 

Uitvoerinp, van den telefoondienst en van 
den technischen dienst. 

10. x. De uitvoering van den telefoon
dienst en van den technischen dienst, voor 
zoover deze laatste niet rechtstreeks door de 
hoofdafdeeling Telegrafie, Telefonie en Ra
dio wordt verzorgd, geschiedt door directies. 

Aan deze directies kunnen tevens andere 
werkzaamheden worden opgedragen. 

2. Onder de bevelen van den Directeur
Generaal en onder het algemeen toezicht van 
den Hoofddirecteur van de hoofdafdeeling 
Telegrafie, Telefonie en Radio wordt het be
.beer van een directie gevoerd door een direc
teur. 

3 . De organisatie van de directies en de 
bevoegdheden van de directeuren worden ge
regeld door den Directeur-Generaal. 

1 nspecties. 

11. 1. Het toezicht op de uitvoering: 
van den post- en telegraafdienst wordt uitge
oefend door inspecties. 

2. Onder de bevelen van den Directeur
Generaal en onder het algemeen toezicht van 
den Hoofddirecteur van de hoofdafdeeling 
Posterijen wordt het beheer van een inspectie 
gevoerd door een inspecteur in algemeenen 
dienst of een inspecteur. 

3. De organisatie van de inspecties en de 
bevoegdheden van de inspecteurs in alge
meenen dienst en van de inspecteurs worden 
geregeld door den Directeur-Generaal, die 
ook bepaalt welke kantoren niet tot een in
spectie behooren: 

Kantoren. 
12. x. De kantoren worden onderschei

den in hoofd-, bij- en hulpkantoren, stations 
en agentschappen. 

2. Onder de bevelen van den Directeur
Generaal, het algemeen toezicht van de 
hoofddirecteuren van de hoofdafdeelingen 
Posterijen en Telegrafie, Telefonie en Radio 
en - voor zoover de tot een inspectie be
hoorende kantoren betreft - onder het recht
streeksche toezicht van den inspecteur, wordt 
het beheer van de hoofdkantoren met het 
daarbij behoorende ressort gevoerd door een 
directeur. Het beheer van een bijkantoor 
wordt gevoerd door een beheerder, van een 
hulpkantoor door een kantoorhouder, van 
een station door een stationhouder en van 
een agentschap door een agent. 

3. De organisatie van de kantoren en de 
bevoegdheden van de directeuren, beheer
ders, kantoorhouders, stationhouders en 
agenten worden gerev.eld door den Directeur -
Generaal. 

Rangschikkinf}, hoofdkantoren. 

13. x. Ter verkrijging van den grond
slag voor de regeling betreffende de aanwij-
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zing van ambtenaren voor de functie van 
directeur, worden, op tijdstippenen naar re
gelen door den Directeur- Generaal vast te 
stellen, de hoofdkantoren, met uitzondering 
van de kantoren Amsterdam, 's-Gravenhage, 
Rotterdam en het Post- en Telegraafkantoor 
te Utrecht, in klassen ingedeeld. 

2. Met voorbehoud van het bepaalde in 
het volgende lid heeft overgang van een kan
toor naat een lagere klasse geen invloed op 
de ambtelijke positie van den reeds met de 
functie van directeur belasten ambtenaar. 

3. De bepaling van het vorige lid 
geldt eveneens, indien de overgang v er
oorzaakt wordt door reorganisatie, welke één 
of meer diensten geheel of ten deele aan het 
kantoor onttrekt, of verandering brengt in 
deszelfs ressort, en de met de functie van 
directeur belaste ambtenaar daarvoor was 
aangewezen, met ingang van een datum val
lende vóór 1 Februari 1933. Voor hen, wier 
aanwijzing ingaat op of na dezen datum, 
wordt de wedde ter zake van bedoelden over
gang door den Directeur-Generaal vermin
derd met niet meer dan f 200 per jaar, tel
kens na verloop van elk jaar sedert den da
tum van ingang der wijziging als bedoeld in 
de eerste zinsnede van deze alinea, met dien 
verstande evenwel dat de totale verminde
ring uit dezen hoofde niet meer zal bedragen 
dan 10 % van de op den datum der wijziging 
genoten wedde met inbegrip van den toeslag, 
welke boven het rangsalaris kan worden ge
noten en dat teruggang in rang niet zal plaats 
hebben. 

4. Bij overgang van een kantoor naar 
een hoogere klasse wordt de rang en bezol
diging van den reeds met de functie van 'di
recteur belasten ambtenaar in overeenstem
ming gebracht met de hoogere klasse, indien 
zt1lks zonder overgang in een andere rang 
niet mogelijk is. ·Is overgang in andere rang 
niet mogelijk of komt de betrokken ambte
naar om andere redenen niet voor bevorde
ring tot den vereischten hoogeren rang in 
aanmerking, dan blijft zijn rang en bezoldi
ging, in afwachting van zijn ontheffing, on
gewijzigd. 

Rangschikkin~ hulpkantoren. 

14. 1. Voor de vaststelling van de bezol
diging, aan de kantoorhouders toegekend 
wegens de uitvoering van den kantoordienst, 
worden, op tijdstippen en' naar regelen door 
den Directeur-Generaal vast te stellen, de 
hulpkantoren, met uitzondering van die, 
welke niet onder een kantoor ressorteeren, in 
volgorde van hun belangrijkheid gera ng
schikt in klassen. 

2. Met voorbehoud van het bepaalde in 
het volgende lid heeft overgang van een hulp
kantoor naar een lagere klasse geen invloed 
op de regeling van de wedde van den reeds 
benoemden kantoorhouder. 

3. De bepalingen van het vorige lid gel
den eveneens, indien de overgang veroor
zaakt wordt door reorganisatie, welke één of 
meer diensten geheel of ten deele aan het 
hulpkantoor onttrekt en de kantoorhouder 
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ter plaatse was benoemd met ingang van een 
datum, vallende vóór 1 Februari 1933. Voor 
hen, wier benoeming ingaat op. of na dezen 
datum, wordt de wedde ter zake van bedoel
den overgang door den Directeur-Generaal 
verminderd met niet meer dan f 100 per jaar, 
telkens na verloop van elk jaar sedert den 
datum van ingang der wijziging, als bedoeld 
in de eerste zinsnede van deze alinea. 

4, Voor zoover en voor zoolang de ge
legenheid ontbreekt den betrokken kantoor -
houder elders op een hulpkantoor van gelijke 
of hoogere klasse werkzaam te stellen, zal de 
vermindering, bedoeld in het derde lid, niet 
meer bedragen dan 10 % van de op den da
tum der wijziging van kantoorklasse genoten 
wedde, met dien verstande, dat de wedde 
niet zal dalen beneden het minimum van de 
salarisschaal, waarin de betrokkene op den 
datum der wijziging is ingedeeld. 

5. Bij overgang naar een hoogere klasse 
gelden de dienstjaren, welke als grondslag 
voor de bezoldiging in de lagere klasse dien
den, t en volle voor de vaststelling van de be
zoldiging van den kantoorhouder in de hoo
gere klasse. 

Kantoorhouders. 

15. r. Door of vanwege den Directeur
Generaal wordt bepaald, of, en zoo ja, hoe
veel loopdienst aan kantoorhouders nevens 
hun kantoorbeheer kan worden opgedragen, 
en worden regelen getroffen voor de vaststel
ling van den voor bezoldiging in aanmerking 
komenden looptijd, zoomede omtrent de ge
volgen, die eventueele vermindering van 
loondienst op de bezoldiging heeft. 

2. Door of vanwege den Directeur-Gene
raal wordt aan kantoorhouders voor het be
schikbaar stellen van dienstruimt-en een ver
goeding toegekend. 

3. Tot goedmaking van kosten wegens 
kantoorbehoeften, voor zoover die niet van 
rijkswege worden verstrekt, alsmede van die 
wegens verwarming, verlichting en schoon
houden der dienstruimten, wordt door of 
vanwege den Directeur-Generaal voor de 
kantoorhouders een jaarlijksch bedrag bij 
abonnement vastgesteld. 

Verva/len van het Organiek Besluit z928. 

16. Bij het in werking treden van dit be
sluit vervalt het Organiek Besluit P.T.T. 
1928. 

Slotbepaling. 

Dit besluit, hetwelk kan worden aange
haald als "Organiek Besluit P .T.T. 1946", 
treedt in werking op den dag zijner afkon
diging. 

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

Het Loo, den 9den Juli 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 26 Juli z946). 
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STAAT VAN RANGEN WAARIN HET 
VASTE AMBTENAARSPERSONEEL BIJ 
HET STAATSBEDRIJF DER POSTE
RIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE 

IS INGEDEELD. 

(Behoort bij het Organiek Besluit P .T.T. 
1946) . 

A .. Ambtenaren, ben_oemd en ontslagen 
door Ons. 

1. Hoofddirecteuren der P .T. en T. 
2. Directeur van den Postcheque- en 

Girodienst. 
3. Directeur van de Rijkspostspaarbank. 

B. Ambtenaren, benoemd en ontslagen 
door den Minister. 

1. Accountants bij het Hoofdbestuur der 
P.T.T. 

2. Administrateurs bij het Hoofdbestuur 
der P.T.T. 

3. Controleur bij het Staatsbedrijf der 
P .T.T. 

4. Hoofdingenieurs 1e klasse der T. en T. 
5. Inspecteurs in algemeenen dienst der 

P .T. en T. 
6. Onderdirecteur van den Postcheque

en Girodienst. 
7. Onderdirecteur van de Rijkspostspaar

bank. 

C. Ambtenaren, benoemd en ontslagen 
door den Directeur-Generaal. 

1. Adjunct-commiezen bij het Hoofdbe
stuur der P .T .T. 

2 . Adjunt-commiezen bij den Postdienst. 
3. Adjunct-commiezen bij den Post-, Te

legraaf- en Telefoondienst. 
4. Adjunct-commiezen bij den Radio

dienst. 
6. Adjunct-commiezen bij de Rijkspost

spaarbank. 
7. Adjunct-commiezen bij den Telegraaf

en Telefoondienst. 
8. Adjunct-commiezen bij den Trein

dienst. 
9. Adjunct-magazijnchef aan het Maga

zijn van postzegels. 
10. Adjunct-referendarissen der P.T. en T . 
II. Adjunct-referendaris bij den dienst der 

Radiocentralen. 
12. Adjunct-referendaris der Telefonie. 
13. Adspirant electrotechnische ambtena-

ren der T. en T. 
14. Adspirant surnumerairs der P.T. en T. 
15. Assistenten. 
16. Assistenten 1e klasse. 
17. Bedienden bij de Rijkspostspaarbank. 
18. Bestellers bij den Post-, Telegraaf- en 

Telefoondienst. 
19. Binder bij den Rijkspostspaarbank. 
20. Boden bij het Hoofdbestuur der P .T .T. 
21. Boden bij den Postcheque- en Giro-

dienst. 
22. Boden bij de Rijkspostspaarbank. 
23. Boekhouders. 
24. Boekhouders-bureelchef. 
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25. Boekhouders bij den Postcheque- en 
Girodienst. 

26. Buitengewoon geëmployeerden bij den 
Postcheque- en Girodienst. 

27. Buitengewoon geëmployeerden bij den 
Postdienst. 

28. Buitengewoon geëmployeerden bij den 
T . en T .dienst (groep 1, 2, 3, 4 en 5) . 

29. Bureelambtenaren 1e klasse. 
30. Bureelambtenaren 2e klasse. 
31. Bureelambtenaren 3e klasse. 
32. Chef-expediteurs aan het Magazijn 

van Postzegels. 
33. Chef-instrumentmakers. 
34. Chef-magazijnbedienden bij het 

Hoofdbestuur der P.T.T. 
35. Chef-magazijnbedienden bij den Post-

cheque- en Girodienst. 
36. Chef-monteurs. 
37. Chef-telefonisten. 
38. Chef-vaklieden bij den Postcheque- en 

Girodienst. 
39. Chef-vaklieden bij de Rijkspostspaar-

bank. 
40. Chef-vaklieden. 
41. Chef-vakwerklieden. 
42. Commiezen bij het Hoofdbestuur der 

P.T.T. 
43. Commiezen bij den Post-, Telegraaf

en Telefoondienst. 
44. Commiezen bij den Postcheque- en 

Girodienst. 
45. Commiezen bij den Postdienst. 
46. Commiezen bij den Radiodienst. 
47. Commiezen bij de Rijkspostspaarbank. 
48. Commiezen bij den Telegraaf- en Te

lefoondienst. 
49. Commiezen-kamerchef bij de Rijks

postspaarbank. 
50. Commiezen-seriechef bij den Post

cheque- en Girodienst. 
51. Concierges. 
52. Concierges bij het Hoofdbestuur der 

P .T.T. 
53. Concierges bij den Postcheque- en 

Girodienst. 
54. Concierges bij de Rijkspostspaarbank. 
55. Conducteurs. 
56. Conducteurs 1e klasse. 
57. Electro-technisch adviseur bij het 

Hoofdbestuur der P.T. en T. 
58. Electro-technische ambtenaren der T. 

en T. 
59. Electro-technische hoofdambtenaren 

der T. en T . 
60. Expediteurs aan het Magazijn van 

Postzegels. 
61. Hoofdbestellers bij den Postdienst. 
62. Hoofdbestellers bij den Post-, Tele

graaf- en Telefoondienst. 
63. Hoofdbestellers bij den Telegraaf- en 

Telefoonaienst. 
64. Hoofdbureelambtenaren. 
65. Hoofdcommiezen bij het Hoofdbestuur 

der P .T.T. 
66. Hoofdcommiezen bij den Postcheque

en Girodienst. 
67. Hoofdcommiezen bij de Rijkspost

spaarbank. 
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68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 

75. 
76. 
77. 

78. 
79. 

80. 

81. 
82 . 

87. 

88. 

8q. 
90. 

91. 

92. 
93. 

94· 

95. 

96. 

97. 

98. 
99. 

IOO, 

IOI, 

102. 

103. 

104. 
105. 
106. 

107. 

108. 

109. 
IIO, 

III, 

112. 

II3, 

n4. 

Hoofdcommiezen der P.T. en T. 
Hoofdcommies der Telefonie. 
Hoofdingenieurs der T. en T . 
Hoofd van het Rijkskleedingbureau. 
Ingenieurs der T. en T. 
Inspecteurs der P.T. en T. 
Inspecteur der Kust- en Scheepsradio
telegrafie. 
Inspecteur der Telegrafie en Telefonie. 
Instrumentmakers. 
Instrumentmakers bij den Postcheque
en Girodienst. 
Instrumentmakers ie klasse. 
Instrumentmakers 2e klasse bij den 
Postcheque- en Girodienst. 
Instrumentmakers ie klasse bij de 
Postcheque- en Girodienst. 
Kantoorbedienden. 
Kantoorbedienden bij den Postcheque
en Girodienst. 
Kantoorbedienden ie klasse. 
Kantoorhouders. 
Kantoorknechts. 
Klerken bij het Hoofdbestuur der 
P .T.T. 
Klerken bij den Post-, Telegraaf- en 
Telefoondienst. 
Klerken bij den Postcheque- en Giro
dienst. 
Klerken bij de Rijkspostspaarbank. 
Machineschrijvers bij het Hoofdbe
stuur der P.T.T. 
Machineschrijvers bij de Rijkspost
spaarbank. 
Machinisten. 
Magazijnbedienden aan het Magazijn 
van Postzegels. 
Magazijnbedienden bij het Hoofdbe
stuur der P.T.T. 
Magazijnbedienden bij den Post
cheque- en Girodienst. 
Magazijnchefs aan het Magazijn van 
Postzegels. 
Matazijnchefs bij de Rijkspostspaar
bank. 
Magazijnopzichters. 
Monteurs. 
Monteurs ie klasse. 
Monteurs 2e klasse. 
Nachtwaker bij de Rijkspostspaar
bank. 
Opzichters. 
Opzichters ie klasse. 
Portiers. 
Referendarissen bij het Hoofdbestuur 
der P .T.T. 
Referendarissen bij den Postcheque
en Girodienst. 
Referendarissen bij de Rijkspostspaar
bank. 
Referendarissen der P.T. en T. 
Referendaris der Telefonie. 
Referendarissen 2e klasse der P .T.T. 
Referendaris 2e klasse der Telegrafie 
en .sfelefonie. 
Referendaris 2e klasse bij den Dienst 
der Radiocentralen. 
Referendaris 2e klasse der Telefonie. 

II6, 

u7. 

II8. 

n9. 

120. 

I2I. 

122, 

123. 
124. 
125. 
126. 

127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 

133. 
134. 

1 35· 
136. 
137. 

138. 

1 39· 

143. 
144. 
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Schrijvers bij den Post-, Telegraaf- en 
Telefoondienst. 
Schrijvers bij den Postcheque- en Gi
rodienst. 
Schrijvers 1e klasse bij het Hoofdbe
stuur der P .T.T. 
Schrijvers 1e klasse bij de Rijkspost
spaarbank. 
Schrijvers 2e klasse bij het Hoofdbe
stuur der P.T.T. 
Schrijvers 2e klasse bij de Rijkspost
spaarbank. 
Secretaris der Permanente Comtnissie 
van Beroep voor het Staatsbedrijf der 
P.T.T. 
Secretaris van den Postraad. 
Surnumerairs der P.T. en T . 
Teekenaars. 
Teekenaars ie klasse. 
Telefonisten bij den interlocalen 
dienst. 
Telefonisten bij den localen dienst. 
Telefonisten ie klasse. 
Telegrafisten. 
Telegrafisten bij den Radiodienst. 
Telegrafisten 1e klasse. 
Toezichthoudsters bij den Telefoon
dienst. 
Vakwerklieden. 
Vakwerklieden bij den Postcheque- en 
Girodienst. 
Vakwerklieden re klasse. 
Vakwerklieden. 
Vaste knechts bij het Hoofdbestuur 
der P .T.T. 
Vaste knechts bij den Postcheque- en 
Girodienst. 
Vaste knechts bij de Rijkspostspaar
bank. 
Verwarmingsstokers. 
Verwarmingsstokers bij den Post
cheque- en Girodienst. 
Verwamingsstokers bij de Rijkspost
spaarbank. 
Verwarmin'gsstokers-vakman. 
Verwarmingsstokers-vakman bij de 
Rijkspostspaarbank. 
Werklieden. 
Werklieden 1e klasse. 
Werklieden-voorman. 
Werkmeesters. 
Zaalwachters. 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 9 Juli 
1946 Nr. 12. 

Mij bekend, 
De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 
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9 juli !.9'!6. BESLUIT tot hernieuwde aan
w1Jzmg overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van het R.K. Gym
nasium der Onderwijsstichting "St. Ber
nardinus", te Heerlen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
3 Mei x946, no. 9877 111, afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel x57 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van zo October x939, 
no. 26 (Staatsblad no. 1375); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
x8 Juni x946, no. 2x); 

Gezien het nader rapport van Onzen vóor
noemden Minister van z Juli x946, no. x44u, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van z September x945 het R.K. 

Gymnasium der Onderwijsstichting "St. Ber
nardinus", te Heerlen opnieuw voor een tijd
vak van zes jaren aan te wijzen als bevoegd 
om, met inachtneming der desbetreffen,de 
wettelijke voorschriften, aan zijn leerlingen, 
die het onderwijs tot aan het einde hebben 
bijgewoond, een getuigschrift van bekwaam
heid tot universitaire studiën af te geven, 
dat met het getuigschrift, in artikel x x der 
hooger-onderwijswet vermeld, wordt gelijk
gesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen 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 gden Juli x946. 
WILHELMINA. 

De Min. van 0., K. en W ., Jos. J. GIELEN. 
(Uitgeg. 30 Juli z946.) 

S. G 179 

9 Juli _z_946. BESLUIT tot hernieuwde aan
WtJzmg overeenkomstig artikel x57 der 
hooger-onderwijswet van de afdeeling 
gymnasium van "het Rotterdamsch Ly
ceum", te Rotterdam. 

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

Onderwijs, K'unsten en Wetenschappen van 
23 April x946, no. 5247 111 afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel x57 der hooger-onderwijs
wet· 

G
0

ezien Ons besluit van 5 Juli x939 (Staats
blad no. x370); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
x8 Juni x946, no. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van x Juli x946, no. x44x3, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

Hebben 'goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van x September x945 de af

deeling gymnasium van het lyceum van de 
Vereeniging "Het Rotterdamsch Lyceum'' , 
gevestigd te Rotterdam, opnieuw voor een 
tijdvak van zes jaren aan te wijzen als be
voegd om, met inachtneming der desbetref
fende wettelijke voorschriften, aan haar leer
lingen, die het onderwijs tot aan het einde 
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hebben bijgewo,md, een getuigschrift van 
bekwaamheid tot universitaire studiën af te 
geven, dat met het getuigschrift, in artikel 
z z der hooger-onderwijswet vermeld, wordt 
gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen 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 9den Juli x946. 

WILHELMINA. 
De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 30 Juli z946). 
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9 Juli z946. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel x57 
der hooger-onderwijswet van de afdee
ling gymnasium van het Christelijk ly
ceum te Zeist der Vereeniging voor 
Christelijk Hooger en Middelbaar On
derwijs, gevestigd te Zeist. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 April x946, no. 64x5 111, afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel x57 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien ons besluit van 29 April x940 
(Staatsblad no. x365); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
x8 Juni x946, no. 20); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van z Juli x946, no. x44x4, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van x5 Maart x946 de afdee

ling gymnasium van het Christelijk lyceum' 
te Zeist van de Vereeniging voor Christelijk 
Hooger en Middelbaar Onderwijs, gevestigd 
aldaar, opnieuw voor een tijdvak van zes 
jaren aan te wijzen als bevoegd om, met in
achtneming der desbetreffende wettelijke 
voorschriften, aan haar leerlingen, die het 
onderwijs tot aan het einde hebben bijge
woond, een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studiën af te geven, dat 
met het getuigschrift, in artikel zz der hoo
ger-Onderwijswet vermeld, wordt gelijkge
steld. 

Onze Ministe; van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den gden Juli x946. 
WILHELMINA. 

De Min. van 0., K . . m W., Jos. J. GIELEN. 
(Uitgeg. 30 Juli z946). 

K 2663 
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ia Juli z946. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van burgemeester en 
wethouders der gemeente Zuilen dd. 23 
Mei x946, strekkende om alsnog verbe
tering aan te brengen in de kiezerslijst 
dier gemeente. ' 

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

Binnenlandsche Zaken van n Juni x946, no. 
n84x, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, Bu
reau Bestuurszaken; 

Overwegende, dat burgemeester en wet
houders der gemeente Zuilen bij hun besluit 
van 23 Mei x946 hebben bepaald, dat de 
personen, die overigens aan de bij de kies
wet gestelde vereischten voldoen, maar die 
tengevolge van d.~ bijzondere omstandighe
den niet op de kiezerslijst der gemeente Zui
len voorkomen, alsnog op de kiezerslijst wor
den geplaatst; 

dat ingevolge artikel I 5 der kieswet, j O • 

artikel 65 der wet van I Maart x946, (Stbld. 
G 4x) de door het gemeentebestuur vastge
stelde kiezerslijst, zooals die door zijn beslis
singen ingevolge artikel 14 dier wet al dan 
niet is gewijzigd, van x2 Mei x946 tot x 
April x947 van kracht blijft, behoudens de 
wijzigingen daarin tengevolge van rechter
lijke uitspraken, welke wijziging der lijst be
velen, te brengen; 

dat voormeld besluit van burgemeester en 
wethouders van Zuilen mitsdien in strijd is 
met de kieswet; 

Gelet op artikel x85 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

25 Juni x946, n6. x4); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister vans Juli x946, no. x4376, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur, Bureau 
Bestuurszaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voormeld besluit van burgemeester en wet

houders der gemeente Zuilen van 23 Mei 
x946 te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche 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. 

Het Loo, den I2den Juli x946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnen/andsche Zaken, BEEL. 
(Uitgeg . 23 Juli z946). 
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z7 Juli z946. WET, houdende maatregelen 
ten einde tijdelijk in dringende gevallen 
door de verleening van consumenten
credieten het aankoopen van onontbeer
lijke duurzame gebruiksgoederen te ver
gemakkelijken. (Wet op het Consumen
tencrediet). 

Bijl. Hand. II 45/46, z82; 
Hand. II 46 1, bladz. 20--33, 35-42; 
Bijl.: Hand. 1 46 1, zB2; 
Hand. I 46 I, bladz. II-I9. 
L. & S. 1946 
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Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben 

dat het wenschelijk is maatregelen te treffen' 
ten einde tijdelijk in dringende gevallen doo; 
de verleening van consumentencredieten het 
aankoopen van onontbeerlijke duurzame ge
brmksgoederen te vergemakkelijken; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz.: 

Art. 1. r. Onze Minister van Financiën 
is bevoegd op aanvrage uit 's Rijks kas ere
dieten te ~erleenen voor den aankoop van 
o':10ntbeerhJke duurzame gebruiksgoederen, 
hierna te noemen : consumentencredieten 
welke credieten voor op zichzelfstaande per: 
sonen per persoon een bedrag van f 100 en 
voor hen, die in gezinsverband leven, een
zelfde bedrag voor ieder gezinslid, vermeer
derd met f 100 voor die . gezinnen, waarvan 
het aantal leden vier of minder bedraagt niet 
te boven mogen gaan. Voor gezinnen met 
meer d_an vier leden zal dit bedrag voor elk 
gezmshd boven de vier met f 25 worden ver
hoogd. 

2. De credieten worden in beginsel toe
gezegd, verleend en afgewikkeld overeen
komstig door Onze Ministers van Financiën 
en van ~ociale Zaken met inachtneming van 
de bepalmgen dezer wet te geven voorschrif
ten. In die voorschriften worden regelingen 
opgenomen : 

. a. inzake de wijze waarop en den termijn 
~1nnen welke een aanvrage, als in het eerste 
lid bedoeld, moet zijn ingediend, met dien 
verstande, dat het einde van dien termijn 
niet later zal mogen worden gesteld dan 31 
D~c~mber 1g46. Met goedkeuring van Onze 
Mm1sters van Financiën en van Sociale Za
ken kunnen echter in bijzondere gevallen ook 
na afloop van den gestelden termijn nog aan
vragen worden ingediend; 

b. inzak;e een vooraf in te stellen onder
zoek naar de financieele draagkracht van den 
cre?ietaanvrager,_ overeenkomstig bij die re
gelmg vast te stellen normen; 

c. inzake het sparen met het oog op de 
latere afbetaling op een in beginsel toege-
zegd copsumentencrediet; . 

d. inzake de afbetaling op het consumen
tencrediet, welke wordt gebaseerd op f 1 per 
week per credietbedrag van f 100, met dien 
verstande, dat bij die regeling normen wor
den vastgesteld, volgens welke, indien de 
draagkracht van den credietnemer daartoe 
aanleiding geeft, een afwijkende wijze van 
betaling zal worden toegestaan dan wel ge
heele of gedeeltelijke kwijtschelding zal 
plaats hebben; 

e . inzake een bijdrage ten laste van de n 
credietnemer in de aan de credietverleening 
verbonden kosten, die van rente daaronder 
begrepe~; 

f. inzake de voorwaarden, waaraan met 
betrekking tot dit crediet moet worden vol
daan ingeval de credietnemer van werkgever 
verandert, in loondienst treedt of hieruit 
ontslagen wordt; 

g. inzake de verdere voorwaarden door 
of namens Onzen Minister van Financiën tè 
stellen; • 

II 
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h. inzake vergoeding van administratie
kosten, welke de uitvoering van deze wet 
met zich brengt; 

i. inzake het verhaal op personen, die be
hooren tot hetzelfde gezin als degene aan 
wien crediet is verleend. 

3. Bij de voorschriften, bedoeld in het 
vorige lid, kunnen aan werkgevers en in die 
voorschriften met hen gelijkgestelde perso
nen of instellingen verplichtingen worden op
gelegd. Zij kunnen daarbij worden aanspra
kelijk gesteld voor de schade, welke uit de 
niet-naleving dier voorschriften voor het 
Rijk voortvloeit. 

4. Onverminderd het bepaalde in het vo
rige lid, is de werkgever in geval de niet-na
leving betrekking heeft op een verplichting 
tot het plakken van zegels op een daartoe 
bestemd stuk en het inhouden van het op 
deze zegels vermelde geldsbedrag op het 
loon van de werknemers, door de niet!l'.nale
ving van rechtswege aansprakelijk voor de 
voldoening ten bate van 's Rijks kas van een 
geldsbedrag ter grootte van het 5-voud van 
de waarde der ontbrekende zegels of van het 
niet ingehc11den bedrag. 

5. Op de invordering van de in lid 3 en 4 
bedoelde geldsbedragen zijn de bepalingen 
van artikel 3 van overeenkomstige toepas
sing. 

2. 1. De credieten worden verleend in 
den vorm van waardebonnen. 

2. Hij die in zijn bedrijf duurzame ge
bruiksgoederen, als nader omschreven in de 
krachtens art. 1, tweede lid, te geven voor
schriften, aan consumenten te koop aanbiedt, 
is verplicht de in het vorige lid bedoelde 
waardebonnen tot de daarop vermelde be
dragen als betaling voor zoodanige goederen 
te aanvaarden. De vergoeding van de tegen
waarde geschiedt onverkort ten laste van den 
Staat op den voet van de voorschriften, te 
geven overeenkomstig art. 1, lid 2. 

3, 1. Indien een verschuldigde spaar- of 
afbetalingstermijn, waarvoor geen uitstel van 
betaling is toegestaan, niet tijdig blijkt te 
zijn voldaan, maant de ingevolge die voor
schriften met de contröle op de betalingen 
belaste instantie den nalatige schriftelijk aan 
om alsnog binnen 10 dagen na de dagteeke
ning van de aanmaning het daarin genoemde 
bedrag te voldoen. 

2. Indien op de in het vorige lid bedoelde 
aanmaning geen betaling volgt, verzoekt de 
in dat lid bedoelde instantie Burgemeester 
en Wethouders der gemeente waarin de na
latige woont of gevestigd is, den gemeente
ontvanger op te dragen het in de aanmaning 
genoemde bedrag met de kosten dier aan
maning in te vorderen. 

3. De artikelen 291, 2g3 en 2g4 van de 
gemeentewet zijn op de in het vorige lid be
doelde im. ordering van toepassing,_ met dien 
verstande, dat de artikelen 7 en 7bis van de 
wet van 22 Mei 184s, Staatsblad no. 22, zoo
als deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet 
van 2g November 1g35, Staatsblad no. 685, 
op schriftelijk verzoek als in het vorige lid 
bedoeld, eveneens kunnen worden9t:oegepast 

162 

ten aanzien van termijnen, welke verschul
digd zijn of worden na dien, waarop de in 
het tweede lid bedoelde aanmaning betrek
king heeft. 

4. Binnen een maand nadat het bedrag 
en de kosten, bedoeld in het tweede lid, ge
heel of ten deele zijn ingevorderd, wordt aan 
den gemeente-ontvanger een bevelschrift af
gegeven tot betaling van het ingevorderde 
bedrag aan de instantie, welke het in het 
tweede lid bedoelde verzoek heeft gedaan. 

4. Onze Minister van Financiën is be
voegd het bedrag der uit de verleening van 
een consumentencrediet voortvloeiende vor
dering in mimlering te brengen op hetgeen 
door het Rijk wordt vergoed terzake van op 
den voet van het Koninklijk Besluit regeling 
in- en uitvoer Nederlandsch en vijandelijk 
geld 1944, Staatsblad no. E go, nader gewij
zigd bij Koninklijk Besluit van 17 Novem
ber 194s, Staatsblad no. F 282, bij grensover
schrijding van Nederlandsche onderdanen in
gehouden gelden, of op hetgeen verschuldigd 
is terzake van een spaarboekje-huisraad
schade, als bedoeld in artikel 14 van de Eer
ste Uitvoeringsbeschikking Besluit op de 
Materieele Oorlogsschaden 1945 (Regeling 
oorlogsschade aan huisraad). 

5. 1. Bij de uitvoering van deze wet wor
den Onze Ministers van Financiën en van 
Sociale Zaken bijgestaan door een Centralen 
Raad voor het consumentencrediet. 

2. De Voorzitter en de leden van den 
Centralen Raad worden benoemd en ont
slagen door Onze voornoemde Ministers. 

3. Aan den Centralen Raad kan door 
Onzen Minister van Financiën worden toe
gevoegd een directeur van het bureau van 
den Centralen Raaä, die met de dagelijksche 
leiding van deszelfs zaken is belast, alsmede 
een secretaris. In de dagelijksche leiding kan 
de directeur zoonoodig worden bijgestaan 
door een commissie uit de leden van den 
Centralen Raad, die daartoe door Onze Mi
nisters van Financiën en van Sociale Zaken 
worden aangewezen. 

6. 1. Met inachtneming van het bij of 
krachtens deze wet bepaalde worden door of 
namens de districtsraden de credieten in be
ginsel toegezegd en wordt door of namens 
hen beslist omtrent de wijze waarop en het 
bedrag waarmede gespaard en afbetaald zal 
worden. 

2. Elke gemeente vormt een district. 
3. Onze Ministers van Financiën en van 

Binnenlandsche Zaken kunnen bepalen dat 
twee of meer gemeenten tezamen een district 
zullen vormen dan wel dat, met inachtne
ming van door hen, te bepalen grenzen, een 
gemeente in twee of meer districten wordt 
verdeeld, alsmede, dat een districtsraad 
wordt ingesteld voor een bepaalde groep der 
bevolking. 

4. Voor elk district wordt een districts
raad ingesteld. 

5. In de gevallen, dat twee of meer ge
meenten een district vormen dan wel dat een 
districtsraad is ingesteld voor een bepaalde 
groep der bevolking, wijzen Onze in het der-
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de lid genoemde Ministers de gemeente aan, 
in welke de raad zijn zetel heeft. 

6. De Voorzitter en de leden van den 
districtsraad worden benoemd en ontslagen 
door Burgemeesters en Wethouders van de 
gemeente, in welke de raad zijn zetel heeft. 

7. Onze Ministers van Financiën, van 
Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
geven nadere voorschriften omtrent de sa
menstelling en de taak van de districtsraden. 

7. 1. De kosten van den districtsraad 
zijn voor rekening van de gemeente, bedoeld 
in artikel 6, zesde lid. 

2 . Het bestuur van de in het eerste lid 
bedoelde gemeente stelt den districtsraad 
voor de uitoefening van zijn taak zoonoodig 
personeel ter beschikking. 

3. De gemeentebesturen verleenen hun 
medewerking bij de uitvoering van de bij of 
krachtens deze wet gegeven voorschriften. 

4. De aan de in het vorige lid bedoelde 
uitvoering verbonden kosten worden geacht 
te behooren tot de uitgaven, bedoeld in ar
tikel 240 der gemeentewet. Artikel 247 dier 
wet is van toepassing. 

5. Volgens door Onze Ministers van F i
nanciën en van Binnenlandsche Zaken te 
stellen regelen worden de in dit artikel be
doelde kosten uit 's Rijks kas aan de ge
meenten vergoed. 

8. Bij de uitvoering van deze wet en van 
de nadere voorschriften, bedoeld in de arti
kelen 1 , 2 en 6, wordt zooveel mogelijk ge
bruik gemaakt van bestaande organen en in
stellingen. 

9. 1. Hij die bij de uitvoering van deze 
wet of van de krachtens deze wet gegeven 
voorschriften opzettelijk onjuiste inlichtin
gen verstrekt, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste vier jaren en geldboete 
van ten hoogste tien duizend gulden of een 
van deze straffen. 

Hij die gegevens, welke voor de uitvoering 
van deze wet of de krachtens deze wet gege
ven voorschriften naar het oordeel van de 
met die uitvoering belaste organen van be
lang kunnen zijn, opzettelijk weigert te ver
strekken, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste één jaar en geldboete van 
ten hoogste tweeduizend gulden of een van 
deze straffen. Deze bepaling is niet van toe
passing op hem, die uit hoofde van zijn stand 
of beroep verplicht is tot geheimhouding van 
de gevraagde gegevens. 

2 . Hij die opzettelijk waardebonnen af
staat, anders dan als betaling bij den aan
koop ten behoeve van zich of zijn gezin van 
duurzame g ebruiks g oed e re n, nader omschre 
ven als aangegeven in artikel 2, tweede lid, 
of deze anders dan als betaling bij den aan
koop van zoodanige goederen ten behoeve 
van den credietnemer aan wien de waarde
bonnen uit hoofde van het crediet zijn uit
gereikt, of van diens gezin aanvaardt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vier jaren en geldboete van t en hoogste tien
duizend gulden of een van deze straffen. 

. Hij aan wiens schuld te wijten is, dat hij 
waardebonnen afstaat, anders dan als beta-
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ling bij den aankoop ten behoeve van zich of 
zijn gezin van duurzame gebruiksgoederen, 
nader omschreven als aangegeven in artikel 
2, tweede lid, of deze anders dan als betaling 
bij den aankoop van zoodanige goederen ten 
behoeve van den credietnemer aan wien de 
waardebonnen uit hoofde van het crediet zijn 
uitgereikt, of van diens gezin aanvaardt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf of hech
tenis van ten hoogste zes maanden en geld
boete van ten hoogste duizend gulden of een 
van deze straffen. 

3. Indien het feit, genoemd in den eer
sten zin van het voorgaande lid, wordt be
gaan in de uitoefening van een bedrijf of be
roep, kan de rechter bij zijn vonnis de on
dertoezichtstelling van het bedrijf bevelen 
voor een termijn van ten hoogste zes jaren, of 
sluitinr, daarvan voor ten hoogste één jaar 
dan wel den schuldige ontzetten uit het recht 
het beroep uit te oefenen voor een te rmijn 
van ten hoogste vier jaren. Bij de uitspraak, 
waarbij als bijkomende straf ondertoezicht
stelling wordt opgelegd, worden, voorzoover 
noodig, alle gevolgen geregeld, daaronder be
grepen de benoeming van een of meer per
sonen, die met het toezicht zullen zijn belast. 

4. Hij die opzettelijk eenige handeling 
verricht welke in strijd is met een rechterlijk 
bevel of een rechterlijke ontzetting, als in 
het vorige lid bedoeld, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren 
en geldboete van ten hoogste tien duizend 
gulden of een van deze straffen. 

5. Hij die in de uitoefening van zijn be
drijf weigert de in artikel 2 bedoelde waarde
bonnen als betaling voor goederen, bedoeld 
in het tweede lid van dat artikel, te aan
vaarden, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste zes maanden en geldboete van 
ten hoogste vijf duizend gulden of een van 
deze straffen. 

6. Niet-naleving van de krachtens deze 
wet te geven voorschriften, voorzoover in die 
voorschriften uitdrukkelijk als strafbaar feit 
in den zin van dit artikel aangeduid, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden en geldboete van ten hoogste vijf 
duizend gulden of een van deze straffen. 

7. Indien een der feiten, strafbaar ge
steld in dit artikel, wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf of maatregel 
uitgesproken tegen hem die tot het feit op
dracht gaf of die de feitelijke leiding had bij 
het verboden handelen of het nalaten. 

8. De feiten. bedoeld in de leden 1 , 2 en 
4 van dit artikel, worden beschouwd als m is
drijven, de feiten, bedoeld in de leden S en 6, 
als overtredingen. 

10. Met het opsporen van de b ij deze 
wet strafbaar gestelde feiten en met de zorg 
voor en het toezicht op de uitvoering en de 
naleving· van de bij of krachtens d eze wet 
vastgestelde voorschriften en bepalingen 
zijn, behalve de bij of krachtens artikel 141 

van het Wetboek van Strafvordering aange
wezen personen, belast : 

a. de door Onze Ministers van Financiën 
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en van Sociale Zaken gezamenlijk daartoe 
aangewezen personen; 

b. de overige ambtenaren van Rijks- en 
Gemeentepolitie. 

11. z. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

2. Zij kan worden aangehaald als "Wet 
op het Consumentencrediet". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den x7den Juli x946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

De Min. v. Sociale Zak6'll, W. DREES. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

De Min. v. justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. z9 Juli z946.) 

S.G 185 

z7 juli z946. BESLUIT, houdende aan
wijzing van formaties, bedoeld in artikel 
39, eerste lid, sub 3 der Wet op de 
Krijgstucht. 

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

Oorlog van xo Juli x946, Militair Kabinet, 
Bureau 6, Nr. 9x9; 

Overwegende, dat het wenschelijk is voor
zieningen te treffen met betrekking tot de 
uitoefening van de Strafbevoegdheid bij de 
Koninklijke Landmacht op voet van vrede: 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Onder de fo,maties, bedoeld in artikel 39, 
xe lid sub 3e van de Wet op de Krijgstucht, 
worden bij de Koninklijke Landmacht op 
voet van vrede gerekend: 

het Depot Nederlandsch-Indië ; 
het Ile Bataljon van het x2e Regiment In

fanterie; 
voor den tijd dat dit bataljon niet is in-

gedeeld bij een regiment of een brigade: 
het Infanterie-Depot Nederlandsch-Indië; 
het Depot Pioniers; 
het Doorgangskamp. 
Onze Minister van Oorlog is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den x7den Juli x946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. 30 Juli z946). 
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z8 Juli z946. BESLUIT, houdende ophef
fing en wijziging in de taakverdeeling 
van eenige ministerieele departementen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van den Minister-Pre

sident van· x3 Juli x946, no. U x6708, Afdee
ling Wetgeving; 

Gelet op artikel 79 der Grondwet; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen met ingang van 3 Juli x946: 
I. Op te heffen het Ministerie voor Al

gemeene Oorlogv0ering van het Koninkrijk; 
II. Op te heffen het Ministerie van 

Scheepvaart. 
111. Den naam van het Ministerie van 

Verkeer en Energie te wijzigen in dien van 
Ministerie van Verkeer. 

IV. Den naam van het Ministerie van 
Handel en Nijverheid te wijzigen in dien van 
Ministerie van Economische Zaken. 

V. De zorg voor de zaken van het Staats
bedrijf der P.T.T. van het Hoofd van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken 
over te dzagen aan het Hoofd van het De
partement van Verkeer. 

VI. De zorg voor de zaken betreffende 
de scheepvaart op te dragen aan het Hoofd 
van het Departement van Verkeer. 

VII. De zorg voor de zaken van het mijn
wezen en van de energievoorziening van het 
Hoofd van het Departement van Verkeer 
over te dragen aan het Hoofd van het Depar
tement van Economische Zaken. 

Onze Ministers, Hoofden der Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaast. 

Soestdijk, den x8den Juli x946. 

WILHELMINA. 
De Minister-President, BEEL. 

(Uitgeg. z6 Juli z946). 
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zz juli z946. BESLUIT tot aanvulling van 
het Koninklijk Besluit van x Mei 1925, 
Staatsblad no. 175, met betrekking tot 
de gevolgen van de vereeniging van het 
lidmaatschap van een der beide Kamers 
der Staten-Generaal met andere uit 's 
Lands kas bezoldigde ambten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Oru:en Minister van 

Binnenlandsche Zaken, mede namens zijn 
ambtgenooten van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Financiën, van 29 
Juni 1946, No. U 14434, Afdeeling Wetge
ving; 

Overwegende, dat het gewenscht is, Ons 
besluit van x Mei x925, Staatsblad No. x75, 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 1 
der wet van x7 Juli 1923 (Staatsblad No. 
364), aan te vullen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Juli 1946, No. x4); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister, mede namens zijn ambt
genooten van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen en van Financiën van 16 Juli 1946, 
No. U 16824, Afdeeling Wetgeving; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Na het laatste woord van artikel 

2 van Ons besluit van 1 Mei x925, Staats
blad No. 175, tot vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
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in artikel 1 der wet van 17 Juli 1923 (Staats
blad No. 364), wordt de punt vervangen door 
een komma-punt, terwijl aan het artikel de 
volgende zinsnede wordt toegevoegd : 

18e. den secretaris van den Voor!oopigen 
N ai:uurbeschermingsraad. 

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

Onze Ministers van B innenlandsche Zaken, 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
en van Financiën zijn, ieder voor zooveel 
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. 

Het Loo, den 22sten Juli 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 
De Mi-n. van O ., .K . en W. , Jos. J. GIELEN. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 6 Augustus 1946). 
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22 Juli 1946. BESLUIT, houdende nadere 
regelen nopens de taak van de Ministe
ries van Onderwijs, Kunsten en Weten
scnappen en van Sociale Zaken met be
trekking tot de zorg voor de jeugd be
neden negentien jaar. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en 
van Sociale Zaken d.d. II Juli 1946, nr. 
1755 I , Kabinet; 

Gelet op artikel 79 van de Grondwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat te rekenen van 1 Septem

ber 1945 de zorg voor de jeugd beneden ne
gentien jaar, voor zoover deze door de afdee
ling Vakontwikkeling en Sociale Jeugdzorg 
van het Rijksarbeidsbureau van het Ministe
rie van Sociale Zaken werd behartigd, en 
voorzoover voor deze jeugd uit paedagogische 
overwegingen bijzondere voorzieningen nood
zakelijk zijn, van het Hoofd van het Ministe
rie van Sociale Zaken wordt overgedragen 
aan het Hoofd van het Ministerie van On
derwifs, Kunsten en Wetenschappen. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Sociale Zaken zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit Besluit, çlat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 22sten Juli 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 
De Min. v. Sociale Zaken, W . DREES. 

(Uitgeg. 6 Augustus 1946). 
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22 Juli 1946. BESLUIT, houdende aanwij
zing van formaties als bedoeld in artikel 
39, eerste lid, sub 3 en in artikel 41, sub 
2 der Wet op de Krijgstucht. 

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

Oorlog vàn 13 Juli 1946, Militair Kabinet, 
Bur. 6, No. 927; 

Gelet op de artikelen 39 en 41 der Wet op 
de Krijgstucht; 

Overwegende, dat het wenschelijk is voor
zieningen te treffen met betrekking tot de 
uitoefening ván de strafbevoegdheid bij de 
Koninklijke Landmacht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

I. Onder formaties, bedoeld in artikel 39, 
1e lid sub 3° van de Wet op de Krijgstucht 
worden bij de Koninklijke Landmacht gere
kend: 

het militair personeel onder de bevelen 
van den Commandant van een Oefencen
trum; 

een Mitrailleurbataljon; 
het militair personeel staande onder de 

bevelen van een aangewezen Divisiecom
mandant; 

het militair personeel staande onder de 
bevelen van een aangewezen Divisie-Artil
leriecommandant; 

het militair personeel staande onder de 
bevelen van een aangewezen ·commandant 
eener Infanterie-Brigade; 

het militair personeel staande onder de 
bevelen van een aangewezen commandant 
van een (Oor!ogs) Regiment Veld-Artillerie, 
van een Regiment Luchtdoel-Artillerie . of 
van een Regiment Pantserafweergeschut. 

II. Onder de formaties, bedoeld in artikel 
41, sub 2° van de Wet op de Krijgstucht wor
den bij de Koninklijke Landmacht gerekend: 

het Materieell?ark van een Bataljon van 
een Regiment Infanterie; 

een Kaderschool van Zware Mitrailleurs; 
een Afdeeling van een Verkenningsregi

ment; 
het Materieelpark van een Afdeeling van 

een Verkenningsregiment; 
de Kaderschool van een Verkenningsregi

ment; 
een Afdeeling van een Regiment Verbin

dingstroepen; 
de Chauffeursschool van een Afdeeling van 

een Regiment Verbindingstroepen; 
de Kaderschool van een Afdeeling van een 

Regiment Verbindingstroepen; 
Het Materieelpark van een Afdeeling van 

een Regiment Verbindingstroepen; 
de Chauffeursschool van een Bataljon van 

een Regiment Pioniers; 
de Kaderschool van een Bataljon van een 

Regiment Pioniers; 
het Materieelpark van een Bataljon van 

een Regiment P ioniers; 
Onze Minister van Oorlog is belast met de 



1946 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 22sten Juli 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Oorlo~, A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. 2 Augustus ,946). 

S. G 190 

24 juli z946. BESLUIT tot intrekking van 
de aanwijzing van de Stichting voor 
Philosophie en Para-psychologie als be
voegd om bij de Faculteit der letteren en 
wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden een leerstoel te vestigen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
9 Januari 1946, No. 4842 I, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de 
aanwijzing in te trekken van de Stichting 
voor Philosophie en Pazaspsychologie te 
's-Gravenhage als bevoegd om bij de Facul
teit der letteren en wijsbegeerte aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden een leerstoel te 
vestigen, welke aanwijzing door den toen
maligen Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming bij besluit van 19 Februari 
1942 is gedaan in ingevolge artikel 22 van 
het Besluit Bezettingsmaatregelen tot dus
verre in stand is gebleven; 

Gelet op de artikelen 22 en 21 van het Be
sluit Bezettingsmaatregelen en op artikel 180 
van de hooger-onderwijswet; 

Gezien het advies van het College van 
He·rstel der Rijksuniversiteit te Leiden; . 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 April 1946, No. 9); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor -
noemden Minister van 17 Juli 1946, No. 
4109, 'afdeeling Hooger Onderwijs en Weten
schappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: · 
te rekenen van 5 Mei 1945 af in te trekken 

de aanwijzing van de Stichting voor Philo
sophie en Parapsychologie te 's-Gravenhage 
als bevoegd om bij de faculteit der letteren en 
wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Lei
den een leerstoel te vestigen, opdat door den 
daarvoor te benoemen hoogleeraar onderwijs 
wordt gegeven in de parapsychologie en de 
parapsychologische philosophie. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst. 

Het Loo, den 24sten Juli 1946. 

WILHELMINA. 
De Mln. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. z6 Augustus z946). 
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24 Juli z946. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Werktijdenbesluit voor kantoren 
1937 (Staatsblad No. 844) en van het 
Rusttijdbesluit voor volwassen koffie
huis- en hotelpersoneel 193 7 (Staats
blad No. 863). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op de artikelen 49, tweede lid, 50, 

eerste lid, 52, vijftiende lid, 52 bis, 62, eerste 
lid, en tweede lid, onder a, 68, elfde lid, en 
91 der Arbeidswet 1919; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 19 Juni 1946, No. 1052, 
Afdeeling Arbeid I; 

Den Raad van State gehoord (advies -van 
9 Juli 1946, No. 12); 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van 16 Juli 1946, No. 
1782, Afdeeling Arbeid I; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In artikel 7, onder e, van Ons be
sluit van 8 Mei 1937, Staatsblad No. 844 
(Werktijdenbesluit voor kantoren 1937) 
worden de woorden "drie duizend gulden" 
gewijzigd in "drie duizend zevenhonderd vijf
tig gulden". 

2. In artikel n, onder b, van Ons besluit 
van 7 December 1937, Staatsblad No. 863 
(Rusttijdbesluit voor volwassen koffiehuis
en hotelpersoneel 1937) worden de woorden 
"drie duizend •gulden" gewijzigd in "drie 
duizend zevenhonderd vijftjg gulden". 

1 
3. Dit besluit treedt in werking met in

gang van den tweeden dag na dien van zijn 
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 24sten Juli 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 9 Augustus z946). 
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24 Juli z946. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Kerkrade d.d. 28 Juni 1946, houdende 
instelling van een Commissie van on
derzoek naar de wijze van verdeeling 
van inbeslaggenomen meubels en andere 
roerende goederen. 

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

Binnenlandsche Zaken, van 22 Juli 1946, n ° . 
16916, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, Bu
reau Bestuurszaken, tot schorsing van het 
besluit van den Raad der Gemeente Kerk
rade, van 28 Juni ,946, waarbij is ingesteld 
een Commissie van onderzoek naar de wijze 
van verdeeling van inbeslaggenomen meu
bels en andere roerende goederen van Duit-
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schers en N.S.B.-ers of andere personen, die 
in verband met on-Nederlandsche gedragin
gen voortvluchtig zijn; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, han
gende het onderzoek naar de vraag, of dat 
besluit in strijd is met de wet, de werking 
daarvan te voorkomen; 

Gelet op de artikelen 185-187 der Ge
meentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van den Raad der 

Gemeente Kerkrade, tot 1 Januari 1947 te 
schorsen. 

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

Het Loo, den 24sten Juli 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnen}. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 2 Augustus z946). 
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25 juli z946. WET tot goedkeuring ;an de 
hernieuwde aanvaarding van de ver
plichte rechtspraak overeenkomstig arti- / 
kei 36, lid 2 van het Statuut van het In
ternationale Gerechtshof. 

Bijl. Hand. II z946 I 243; 
Hand. II z946 I, bladz. zo3; 
Bijl. Hand. I z946 II 243; 
Hand. I z946 II, bladz. 8. 
Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Nederland op 5 Augustus 1936 voor een 
termijn van 10 jaar de verplichte rechtspraak 
overeenkomstig artikel 36, lid 2 van het Sta
tuut van het Permanente Hof van Interna
tionale Justitie opnieuw heeft aanvaard 
(Staatsblad 1936, no. 99 B); dat krachtens 
artikel 36, lid 5 van het Statuut van het In
ternationale Gerechtshof (Staatsblad 1945 
no. F 321) laatstgenoemd Hof te dezer zake 
in de plaats is getreden van het Permanente 
Hof van Internátionale Justitie; dat der
halve de bovenbedoelde verplichting ten op
zichte van het Internationale Gerechtshof op 
5 Augustus 1946 afloopt; en dat het ge
wenscht is deze verplichting wederom te her
nieuwen; 

en dat zoodanige hernieuwing, ingevolge 
artikel 60, lid 2 der Grondwet de goedkeu
ring der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij" den Raad v. State, enz.: 
Art. 1. Wordt goedgekeurd, dat de Ne

<lerlandsche Regeering verklaart te aanvaar
den als verplicht, rechtens en zonder bijzon
dere overeenkomst, de rechtspraak van het 
Internationale Gerechtshof overeenkomstig 
-artikel 36, lid 2 van het Statuut van het Hof, 
tegenover ieder Lid van de Vereenigde Na
ties of iederen Staat, die dezelfde verplich
ting aanvaardt, dus op voet van . wederkee
righeid, voor den tijd van tien jaar, aanvan
gende 6 Augustus 1946, en vervolgens tot 
wederopzeggens, voor alle toekomstige ge
schillen, behoudens die ten aanzien waarvan 
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partijen na het in werking treden van het 
Statuut van het Permanente Hof van Inter
nationale Justitie een andere wijze van 
vreedzame beslechting zouden zijn overeen
gekomen. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den 25sten 

Juli 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Buiten/. z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. 2 Augustus z946). 
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29 juli z946. BESLUIT tot uitvoering van 
de IJkwet 1937 (Staatsblad No. 627) en 
van het Reglement op de maten, ge
wichten, meet- en weegwerktuigen 1939 
(Staatsblad No. 664). 

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

Economische Zaken van 24 Juli 1946, No. 
53083 J.Z., Afdeeling Juridische Zaken; 

Gelet op art. II, tweede lid, onder a, der 
IJkwet 1937 (Staatsblad No. 627), alsmede 
op artikel 18, derde lid, van het Reglement 
op de maten, gewichten, meet- en weegwerk
tuigen 1939 (Staatsblad No. 664); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Herkeuring, als bedoeld in artikel 

II, tweede lid, onder a, van de IJkwet 1937 
(Staatsblad No. 627), geschiedt ten aanzien 
van de individueel gekeurde maten, gewich
ten en meetwerktui-gen, met uitzondering van 
de glazen maten en de gasmeters, in het tijd
vak van 1 Januari 1947 tot en met 30 Sep
tember 1948. 

2. Aan Gedeputeerde Staten der provin
ciën wordt opgedragen de data te bepalen, 
waarop de herkeuring voor elke gemeente 
binnen het in artikel 1 bepaalde tijdvak zal 
geschieden en hiervan openbare bekendma
king te doen. 

3. Voor de jaren 1947 en 1948 wordt als 
goedkeuringsmerk voor de aan individueele 
keuring en herkeuring onderworpen maten, 
gewichten en meetwerlétuigen, met uitzonde
ring van de glazen maten en de gasmeters, 
vastgesteld de letter r in den kleinen staan-
den drukvorm. · 

4. Het merk van goedkeuring, dat in de 
jaren 1944, 1945 en 1946 bij de keuring en 
herkeuring van de daaraan onderworpen ma
ten, gewichten en meetwerktuigen is gebe
zigd, is geldig tot en met .lo September 1948. 

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

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

Soestdijk, den 29sten Juli 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

(Uitgeg. 27 Augustus z946). 
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3 Augustus z946. BESCHIKKING van 
den Minister van Financiën, houdende 
wijziging van de Beschikking Beursver
keer 1946 (Staatsblad· No. G 182). 

De Minister van F inanciën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te t reffen ter zake van de 
geldzuivering, waartoe wijziging noodig is 
van de Beschikking Beursv erkeer 1946, zoo
als deze laatstelij k is vastgesteld bij beschik
king van 16 · Juli 1946 (Staatsblad No. G 
182); 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 3 
Augustus 1945 houdende vaststelling van het 
Machtigingsbesluit Geldzuivering (Staat&
blad No. F 133) ; 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het bepaalde onder letter c. in 

het eerste lid van artikel 4 der Beschikking 
Beursverkeer 1946 (Staatsblad No. G 182) 
wordt gewijzigd en vastgesteld als volgt : 
, ,,c. dat de verkoop betreft een effect, 
dat na 10 Mei 1946 is uitgegeven en waar
voor de storting na dit tijdstip ten laste van 
een vrije rekening of met betaalmiddelen 
heeft plaats gehad, mits niet verworven op 
den voet van artikel 6 , dan wel" ' 

2. Het bepaalde onder letter a, in het 
tweede lid van artikel 4 der Beschikking 
Beursverkeer 1946 (Staatsblad No. G 182) 
wordt gewijzigd en vastgesteld als volgt: 

,,a. door aankoop in regelmatig beurs
verkeer, anders dan op den voet, bedoeld 
in artikel ::i, tweede of derde lid, of in artikel 
6 dan wel" 

' 3. In artikel 4, eerste lid, letter a , van de 
Beschikking Beursverkeer 1946 (Staatsblad 
No. G 182) worden de woorden : .,het in wer
king treden van deze beschikking" vervan
gen door : ,,10 Mei 1946". 

4. Deze beschikking, welke in het Staats
blad zal worden geplaatst, treedt terstond na 
afkondiging in werking. 

's-Grav enhage, den 3en Augustus 1946. 
D e Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 3 Augustus z946). 
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z Augusfus z946. BESLUIT, houdende toe
k enning eener bijzondere uitkeering aan 
de onde~ijzers bij het lager onderwijs. 

Wij W ILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
Binnenlandsche Zaken en van Financiën van 
24 Juli 1946, No. 10755-II, afdeeling lager 
onderwijs, No. 863 7/R, afdeeling Ambtena
renzaken en van 25 Juli 1946, No. 182, afdee
ling Ambtenarenzaken en Eerediensten, daar
toe gemachtigd door den Raad van Mi
nisters; 

Overwegende ,dat het, in afwachting van 
een algeheele herziening van de salarissen 
van de onderwijzers bij het lager onderwijs 
noodzakelijk is een bijzonderen maatregel te 
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treffen met betrekking tot de financieele po
sitie dier onderwijzers; 

Gelet op artikel 30 der Lager-Onderwijs
wet 1920, het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934, alsmede op Ons Be
sluit van 1:5 Januari 1946, Staatsblad No. 
G 13; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
26 Juli 1946, No. 2) ; 

Gezien h et nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 29 Juli 1946, No. 
10961 , afdeeling Lager Onderwijs, No. 
8636/R, afdeeling Ambtenarenzaken en van 
30 Juli 1946, N o. 221, afdeeling Ambtena
renzaken en Eerediensten; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. 1. De op 1 Juni 1946 in vasten 
dienst zij nde onderwijzers bij het lager on
derwijs ontvangen boven de bezoldiging en 
de toelagen, waarop zij ingevolge Bijlage C, 
Hoofdstuk V van het B ezoldigingsbesluit 
Burgerlij ke Rijksambtenaren 1934 en Ons 
Be~luit van 1:5 Januari 1946 (Staatsblad G 
13) aanspraak hebben, een bijzondere uit
keering. · 

2. De bijzondere uitkeering bedraagt 
voor: 

a . de gehuwden en de ongehuwden -
eenige kostwinners, die op 1 Juni 1946 ten 
minste gedurende de drie daaraan vooraf
gaande maanden in vasten of tijdelijken 
dienst waren f 450; 

b. de ongehuwden - niet eenige kost
winners, die op 1 Juni 1946 ten minste ge
durende de drie daaraan voorafgaande maan
den in vasten of tijdelijken dienst waren 
f 180; 

en, zoo zij op 1 Juni 1946 niet inwoonden 
bij het gezin, waartoe zij behooren f 300. 

2. Met inachtneming van de onderschei
dingen, gemaakt onder a en b van het twee
de lid van artikel 1, hebben onderwijzers in 
tijdelijken dienst, van wie Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten· en Wetenschappen op 
grond van den duur hunner werkzaamheden 
verklaart, dat zij met de in vasten dienst 
aangestelde onderwijzers kunnen worden ge
lijkgesteld, aanspraak op de bijzondere uit
keering. 

3. Voor gevallen, waarin het bepaalde in 
artikel 1 niet naar billijkheid voorziet, kan 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen b e palen, dat alsnog op de 
in dat artikel bedoelde bijzondere uitkeering 
aanspraak kan worden gemaakt. 

4. De in artikel 1 bedoelde bijzondere 
uitkeering wordt voor de toepassing van 
artikel 51, twaalfde lid, der Lager-onderwijs
wet 1920, geacht wijziging te brengen in de 
laatstelijk genoten wedde. 

5. Ingeval een onderwijzer, die aanspraak 
heeft op de in dit besluit geregelde bijzon
dere uitkeering, overlijdt alvorens de alge
heele uitbetaling dier uitkeering aan hem 
heeft pÏ.aats gehad, geschiedt de uitbetaling 
aan de echtgenoote van den overledene, met 
wie hij op 1 Juni 1946 was gehuwd, bij ge
breke van haar, aan zijn minderjarige kin
deren en, indien geen minderjarige kinderen 
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aanwezig zijn, aan de wettelijke erfgenamen. 
6. Onze Minister van Financiën geeft 

voorschriften met betrekking tot de uitbeta
ling van de in artikel 1 bedoelde bijzondere 
uitkeering met dien verstande, dat de eerste 
uitbetaling ten minste 1/3 gedeelte der uit
keering bedraagt en zoo spoedig mogelijk na 
den datum van inwerkingtreding van dit be
sluit geschiedt. 

7. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag, volgende op dien zijner afkon
diging. 

Onze Minister .van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen 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. 

Soestdijk, den 1sten Augustus 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van 0 ., K. en W., Jos. J . GIELEN. 
De Min. van Binnen]. Zaken, BEEL. 
De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg . 6 Augustus r946) . 
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r Augustus r946. BESLUIT, houdende de 
toekenning van het z.g. invasievoorschot 
aan de onderwijzers bij het lager onder
wi,is. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en 
van Financiën van 23 Juli 1946, n °. 10757/2, 
afdeeling Lager Onderwijs en van 25 Juli 
1946, ' n °. 183, afdeeling Ambtenarenzaken 
en Eerediensten, daartoe gemachtigd door 
den Raad van Ministers; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de in 
Ons besluit van 15 October 1945, n °. 7, be
doelde uitkeering mede te verstrekken aan 
het onderwijzend personeel bij het Lager 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 65 van de Grondwet en 
op de Lager-onderwijswet 1920;· 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Juli 1946, n° . 3}; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde · Ministers van 29 Juli 1946, n ° . 
10959, afdeeling Lager Onderwijs en van 30 
Juli 1946, n° . 222, afdeeling Ambtenaren
zaken en Eerediensten; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. x. Het voorschot van één maand 

salaris, voor zoover dit in de maand Sep
tember 1944 of later in verband met de ont
wikkeling der krijgsverrichtingen is toege
kend aan het onderwijzend personeel bij het 
lager onderwijs, wiens bezoldiging is bepaald 
volgens het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934 en de daarbij behoo
rende bijlagen, zooals dat besluit en die bij
lagen laatstelijk v6ór 10 Mei 1940 door Ons 
zijn vastgesteld en nadien zijn gewijzigd door 
bezettingsregelingen. in den zin van het be
sluit bezettingsmaatregelen, voor zoover deze 
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bezettingsregelingen niet buiten werking zijn 
getr.eden of voorloopig zijn geschorst, wordt 
niet teruggevorderd ; 

2. Een uitkeering op dezelfde basis, als 
onder 1 bedoeld, wordt alsnog verstrekt aan 
dat gedeelte van het onderwijzend personeel 
bij het lager onderwijs, hetwelk het voorschot 
niet heeft ontvangen of dit heeft geresti
tueerd, voor zoover dit personeel zoowel ge
durende de maand September 1944 als op 
15 October 1945 bij dat onderwijs in dienst 
was. 

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

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen 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 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Soestdijk den ,sten Augustus 1946. 

WILHELMINA. 
De Min . van 0., K. en W ., Jos. J . GIELEN. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 6 Augustus r946.) 
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2 Augustus r946. BESLUIT, houdende 
nieuwe regelen betreffende de instelling 
van een Eerepenning voor menschlie
vend hulpbetoon. 

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

Binnenlandsche Zaken van 23 Juli 1946, no. 
U 19203, Afdeeling Wetgeving ; 

Overwegende, dat de bij het Koninklijk 
besluit van 19 Juni 1822, no. 92, ingestelde 
Eerepenning voor Menschlievend Hulpbe
toon bijzonder geschikt is gebleken tot be
looning van menschlievende daden, die het 
kenmerk dragen van moed, beleid en zelf
opoffering, doch dat het noodzakelijk is ge-
bleken dit besluit, met handhaving van zijn 
beginselen, te herzien; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Onder intrekking van het Koninklijk be

sluit van 19 Juni 1822, no. 92, zooals dit 
laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 
n Februari 1918, no. 37, te bepalen: 

Art. 1. 1. Aan hen, die een menschlie
vende daad hebben verricht, welke kenmèr
ken draagt van moed, beleid en zelfopoffe
ring, kan door Ons een belooning worden 
toegekend, bestaande in een penning. 

2. Deze penning heeft den naam van: 
Eerepenning voor menschlievend hulpbe

toon. 
2. x. Deze eerepenning bestaat uit een 

Koninklijke kroon, waaraan bevestigd een 
ovale draagpenning, metende een totale 
hoogte van 6 centimeter, op welks voorzijde 
voorkomt het beeld der Naastenliefde en de 
woorden: ,,Voor Menschlievend Hulpbetoon" 
en aan de keerzijde de woorden : ,,De Ko-
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ningin aap.", waaronder telkens de naam 
van den begiftigde zal worden gesteld, een 
en ander overeenkomstig de bij Ons besluit 
van II April 1912, no. 4, gevoegde teekening. 

2. De eerepenning wordt op de linker
borst gedragen, aan een oranje-moiré lint 
van 3 centimeter breedte, hebbende in het 
midden een roode bies ter breedte van 0.7 
centimeter. 

3. De eerepenning wordt door officieren 
gedragen op het lint, in welk geval dit een 
breedte zal hebben van 2.5 centimeter. 

3. r. De eerepenning wordt verleend in 
brons, zilver of goud. 

2. De toeke.nning geschiedt bij getuig
schrift, ingericht overeenkomstig de model
len, behoorende bij Ons besluit van 11 Fe-
bruari 1918, no. 37. 

1 
4. r. Het is den begiftigde vergund de 

eerepenning in verkleinden vorm te dragen. 
2. Indien alleen het lint wordt gedragen, 

zullen de zilveren en gouden eerepenning 
worden aangegeven door een zilveren of gou
den kroon op het lint. 

5. r. In bijzondere gevallen, te Onzer 
beoordeeling, kan de Eerepenning voor 
menschlievend hulpbetoon tijdelijk of blij
vend worden ontnomen aan hen, die zich dit 
eereteeken niet langer waardig toonen. 

2. Voorstellen tot het ontnemen van een 
verleende eerepenning kunnen aan Ons wor
den gedaan door Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken. 

6. 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 Binnenlandsche 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 de Kanselarij der Nederlandsche 
Orden. · 

Het Loo, den 2den Augustus 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binnenl. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 13 Augustus 1946). 
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6 Augustus 1946. BESLUIT, houdende aan
wijzing van de stukken, welke in geval 
van oorlog, oorlogsgevaar of andere bui
tengewone omstandigheden onder vrij-

,. dom van port kµnnen worden verzonden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op het bepaalde in artikel 8, re lid 

van het Postbesluit D.S. (Staatsblad 1923, 
nr. 504); 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Verkeer van 26 Juli 1g46 nr. 3, Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie, ingediend na door hem gehouden over
leg met Onze Minister van Oorlog en van 
Marine; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. In geval van oorlog, oorlogsge-
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vaar of andere buitengewone omstandighedèn 
als bedoeld in artikel 8, re lid van het Post
besluit D.S. (Staatsblad 1923, nr. 504) wordt 
met ingang van een door Onzen Minister van 
Verkeer in overleg met Onze Ministers van 
Oorlog en van Marine telkenmale te bepalen 
datum, tot een nader door Onzen eerstge
noemden M inister, eveneens in overleg met 
Onze beide laatstgenoemde Ministers vast te 
stellen tijdstip, aan in werkelijkep. dienst 
zijnde Nederlandsche militairen, vrijdom 
van port verleend voor de verzending van 
briefkaarten, met uitzondering van die, welke 
berichten bevatten omtrent handelszaken of 
bestellingen of aanbiedingen van handels- of 
fabrieksgoederen. 

2. Ons besluit van 12 April 1939 (Staats
blad nr. 385) wordt ingetrokken. 

Onze Minister van Verkeer is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in af
schrift zal worden medegedeeld aan Onze 
Ministers van Oorlog en Marine. 

Het Loo, den 6den Augustus 1946. 
WILHELMINA. · 

De Min. van Verkeer, H. Vos. 
(Uitgeg. 30 Augustus 1946). 
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8 Augustus 1946. WET, houdende voorzie
ning met betrekking tot de territoriale 
bevoegdheid van enkele notarissen. 

Bijl. Hand. II 45/46 209; 
HarJd. II 1946 1, bladz. 90. 
Bijl. Hand. 1 1946 II, 209; 
Hand. 1 1946 II, bladz. u. 
Wij WILHELMINA,enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, een voorziening te 
treffen met betrekking tot de territoriale be
voegdheid van enkele notarissen;' 

Zoo is het, dat \Vij, den Raad v. State, enz.: 
Art. I. De notarissen, die vóór 15 Januari 

1946 bevoegd waren hun ambtsbediening uit 
te oefenen in een gebied, gelegen buiten het 
arrondissement, waarin hun standplaats is 
gevestigd, behouden deze bevoegdheid. 

II. Deze wet treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien harer af
kondiging met terugwerkende kracht tot 15 
Januari 1946. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 8sten 

Augustus 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 16 Augustus 1946). 
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8 Augustus 1946. WET, houdende voorzie
ningen op het gebied van den industriee
len eigendom met het oog op de buiten
gewone omstandigheden, verband hou
dende met den oorlog. 
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Bijl. Hand. Il z946 I, 233; 
Hand. Il z946 1, bladz. 92; 
Bijl. Hand. I z946 Il, 233; 
Hand. I z946 II, bladz. z2. 

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

dat het wenschelijk is met het oog op de bui
tengewone omstandigheden, verband hou
dende met den oorlog, voorzieningen te tref
fen op het gebied van den industrieelen ei
gendom ; 

Zoo is het, dat Wij den Raad v . State enz. : 
Art. 1. r. De Voorzitter van den Oc

trooiraad, tevens Directeur van het Bureau 
voor den Industrieelen Eigendom, is be
voegd de in de artikelen 7, eerste lid 8, eer
ste lid, SA, 24A, eerste lid, 27, eerst~ lid, en 
49, 1ste lid, van de Octrooiwet 1910 (Staats
blad No 313) en in de artikelen 3, derde en 
vierde lid, en 18, eerste lid, onder 2, van de 
Merkenwet vermelde termijnen,! ook indien 
deze reeds zijn verloopen, op verzoek te ver
lengen, indien te zijnen genoegen aanneme
lijk wordt gemaakt, dat inachtneming van 
die termij nen ten gevolge van de buitenge
wone omstandigheden, verband houdende 
met den oorlog, onmogelijk was of is, of in 
verband met die omstandigheden redelij ker
wijze van belanghebbenden niet kon of kan 
worden verlangd. De termijn, vermeld in ar
tikel 27, eerste lid, van de Octrooiwet 1910 
(Staatsblad No. 313), is slechts voor VS!rlen
ging vatbaar, voor zoover hij geldt voor den 
aanvrager, dan wel in het geval, voorzien bij 
artikel 34, vierde lid, dier wet, voor den oc
trooihouder en den verzoeker. 

2. Verzoeken, als bedoeld in het voor
gaande lid , geschieden schriftelijk en moeten 
bij den Octrooiraad zijn ingekomen v66r een 
nader door Ons te b•~palen tijdstip. 

3. De verlenging geschiedt voor den tijds
duur, welken de Voorzitter nuttig en noo
dig acht, doch uiterlijk tot een tijdstip, zes 
maanden na den datum van zijn beslissing. 

4. Aan de verlenging kan de Voorzitter 
voorwaarden verbinden. 

5. De verlenging van den termijn, ver
meld in artikel 7, eerste lid, van de Octrooi
wet 1910 (Staatsblad No. 313) , geschiedt, in
dien daardoor een recht van voorrang her
leeft, onder voorbehoud op den voet van het 
in genoemd artikel bepaalde van de rechten 
van derden. 

6. Indien ten gevolge van verlenging van 
d en termijn, vermeld in artikel 49, eerste lid, 
van de Octrooiwet 1910 (Staatsblad No. 313) 
een octrooi herleeft, blijft hij, die in den tijd, 
dat het octrooi niet van kracht was, de ge
octrooieerde uitvinding binnen het Konink
rijk in of voor zij n bedrijf toepaste of aan 
zijn voornemen tot zoodanige toepassing een 
begin van uitvoering gaf, bevoegd de uitvin
ding toe te passen, mits hij op het tijdstip, 
dat hij met de toepassing begon of aan zij n 
voornemen daartoe een begin van uitvoering 
gaf, redelijkerwijze van het vervallen octrooi 
geen kennis kon dragen of redelijkerwijze 
mocht aannemen, dat het niet zou h even. 
Hij is verplicht aan den octrooihouder een 
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vergoeding te betalen, waarvan het bedrag, 
bij gebreke van overeenstemmiog tusschen 
hen, op vordering van de meest gereede par
tij door den in artikel 54, eerste lid, van de 
Octrooiwet 1910 (Staatsblad No. 313) ge
noemden rechter wordt bepaald. Hem kan 
door den rechter het stellen van zekerheid 
binnen een bepaalden termijn worden opge
dragen. Ingeval hij, na in gebreke te zijn ge
steld, niet binnen een maand aan zijn ver
plichting tot het betalen van de vergoeding 
voldoet of in gebreke blijft zekerheid te stel
len, gaat zijn recht tot toepassing van de ge
octrooieerde uitvinding te niet. Het recht kan 
alleen met het bedrijf op anderen overgaan. 

2. De termijnen, genoemd in de artikelen 
51, tweede lid, en 53, negende lid, van de 
Octrooiwet 1910 (Staatsblad No. 313) en in 
de artikelen 3, eerste lid, 9, derde lid, en 10, 
eerste lid, van de Merkenwet, welke op 10 
Mei 1940 nog niet waren verstreken of na 
dien datum zijn begonnen te loopen, worden 
verlengd tot een nader door Ons te bepalen 
tijdstip. 

3. r. De Voorzitter is bevoegd op ver
zoek een termijn :vast te stellen, waarbinnen 
de bedragen, verschuldigd krachtens artikel 
21 van de Octrooiwet 1910 (Staatsblad No. 
313) juncto artikel 17 van het Octrooiregle
ment 192 1" (Staatsblad No. 1083), of krach
tens artikel 4 van de Merkenwet, moeten zijn 
gestort. 

2. Bij storting binnen dezen termij n wor
den aanvragen om octrooi en inzendingen 
van merken ter inschrijving geacht te zijn 
ingediend op het tijdstip, waarop zij bij den 
Octrooiraad dan wel het Bureau voor den 
Industrieelen Eigendom zijn binnengeko
men. 

4. 1. Indien ten gevolge van de verlen
ging van den termijn, vermeld in artikel 49, 
eerste lid, van de Octrooiwet 1910 (Staats
blad No. 313), een octrooi herleeft, zijn de 
betalingen, welke bij deszelfs voortdurende 
geldigheid krachtens artikel 35 van ge
noemde wet zouden hebben moeten geschie
den op vervaldagen, gelegen in het tijdvak, 
gedurende hetwelk het octrooi niet van 
kracht was, n iet verschuldigd. 

2. Het in het vorige lid bepaalde lijdt uit
zondering ten aanzien van de laatste der 
daar bedoelde betalingen, indien tusschen 
den desbetreffenden vervaldag en den dag, 
waarop het octrooi herleeft, niet meer dan 
een half jaar is verloopen. 

5. r. Indien in een bijzonder geval naar 
het oordeel van den Voorzitter het in acht 
neme n v a n d e voorschriften betreffe nde den 
industrieelen eigendom ten gevolge van de 
buitengewone omstandigheden, verband hou
dende met den oorlog, redelijkerwijze niet kon 
of kan worden verlangd, is de Voorzitter be
voegd voor dit geval een voorziening te tref-
fen . · 

2. Onze Minister van Handel en Nijver
heid geeft den Voorzitter aanwijzingen met 
betrekking tot de uitoefening van de in het 
voorgaande lid gegeven bevoegdheid 

6. Het Merkenbesluit 1942 (Nederland-
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sche Staatscourant 1942, No. 30) wordt inge
trokken. 

7. In afwijking van het bepaalde bij arti
kel 4, vierde lid, van de Merkenwet ontvangt 
degene, te wiens name de inschrijving van 
een merk is gesteld of de overgang van een 
merk ingevolge artikel 20 van genoemde wet 
is aangeteekend, indien hij binnen vijf, tien 
of vijftien jaren na den dag, waarop de in
schrijving is geschied, doorhaling daarvan 
verzoekt, onderscheidenlijk f 15, f 10 of f 5 
terug van het bedrag, dat bij de inzending is 
voldaan. 

8. 1. Voor zoover deze wet betrekking 
heeft ·op onderwerpen, geregeld bij of krach
tens de Octrooiwet 1910 (Staatsblad No. 
313), is zij mede verbindend voor Neder
landsch-Indië, Suriname en Curaçao. 

,a . Ingezetenen van Nederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao kunnen verzoeken, als 
bedoeld in de artikelen 1, eerste lid, en 3, 
eerste Jid, van deze wet, indienen bij het 
Hulpbureau voor den Industrieelen Eigen
dom, dat voor het betrokken gebiedsdeel is 
aangewezen. 

3. Voor de toepassinJ,! van artikel 1, 
tweede lid, van deze wet geldt de dag van 
indiening van deze verzoeken bij het Hulp
bureau, als de dag, waarop zij bij den Oc
trooiraad zijn ingekomen. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging, met 
dien verstande, dat zij in Nedel'landsch-In
dië, Suriname en Curaçao in werking treedt 
met ingang van den dag na dien harer af
kondiging onderscheidenlijk in het Staats
blad van Nederlandsch-Indië, het Gouveme
mentsblad van Suri,mune en het Publicatie
blad van Curaçao. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den Ssten 

Augustus 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS, 
De Min. v. Justitie, J . H. VAN MAARSEVEEN. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd. J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 27 Augustus z946). 

S. G 203 

8 Augustus z946. WET, houdende verlen
ging van de machtiging als bedoeld in 
artikel 1, lid 1, van het Machtigingsbe
sluit geldzuivering (Staatsblad no. F 
;,:33) . 

Bijl. Hand. II 4_,;/46, 222; 

Hand. II z946 I, bladz. 92-zoB. 
Bijl. Hand. I z946 II, 222; 
Hand. I z946 II, bladz. z2-27. 
Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de bij het Machtigings
besluit geldzuivering (Staatsblad no. F 133) 
aan Onzen Minister van Financiën verleende 
machtiging met een jaar te verlengen; 

Zoo is het, dat Wij den Raad v. State enz.: 
Art. 1. In artikel 1, eerste lid, van het 

Machtigingsbesluit geldzuivering (StaatS-
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blad F 133) worden de woorden "een jaar" 
vervangen door "twee jaren". 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van 9 Augustus 1946. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den Ssten 

AuguSt us 1946· WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min, v . justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. z6 Aug. z946.) 

S. G 205 

zo Augustus z946. BESLUIT tot weder in 
werking doen treden van de Wet Ge
bruik Vervoermiddelen 1939, 

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

Verkeer en Energie, van Oorlog, van Marine, 
van Scheepvaart en van Binnenlandsche 
Zaken van 7 Juni ·1946, no. 61389/10384, Di
rectoraat-Generaal van het Verkeer, Afdee
ling Vervoerwezen, Bureau Juridische Za
ken; 

Gelet op artikel 8 van de Wet Gebruik 
Vervoermiddelen 1939; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Juli 1946, no. II); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nisters van Verkeer, van Oorlog, van Marine · 
en van Binnenlandsche Zaken van 5 Augus
tus 1946, no. 72910/10384, Directoraat-Gene
raal van het Verkeer, Afdeeling Vervoerwe
zen, Bureau Juridische Zaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenip_ artikel. 

De bepalingen van de Wet Gebruik Ver
voermiddelen 1939 treden weder in werking 
met ingang van den dag van de afkondiging 
van ,dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers van Verkeer, van Oorlog. 
van Marine en van Binnenlandsche Zaken, 
zijn, ieder voor zoover hem aangaat, belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad en de Nederlandsche Staatscou
rant zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 1oden Augustus r946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Verkeer, H. Vos. 
De Mi-r>. van Oor/op_, A. H. J . L. FIEVEZ. 
De Min. van Maritne, 

J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 
De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 20 Aug. z946.) 

S. G 2 0 6 

z4 Augustus z946. WET, houdende ophef
fing N ederla_;}dsche Gerechten op 
Britsch territoir. 

Bijl. Hand. II 45/46, 2oz; 
Hand. II z946 I, bladz. 90. 
Bijl. Hand. I z946 Il, 2oz; 
Hand. I z946 Il, bladz. 30. 

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

dat het wenschelijk is de Nederlandsche Ce
rechten op Britsch territoir op te heffen; 

Zoo is het, dat Wij den Raad v. State enz. : 
Art. 1. Het Organisatiebesluit Bïj'zondere 

Nederlandsche Gerechten (Staatsblad No. 
B 79), zooals dit sedertdien is gewijzigd, On
ze besluiten van 16 October 1941 (Staats
blad No. B 85), van 16 October 1941 (Staats

blad No. B 86) en van 18 Maart 1943 (Staat5"-
blad No. D n) worden ingetrokken en de 
Nederlandsche Gerechten in Groot-Brittan
nië en Noord-Ierland worden opgeheven. 

2. De bij de Nederlandsche Gerechten in 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland benoem
de rechterlijke ambtenaren, die een vaste be
zoldiging genieten en wier betrekking door 
de intrekking van de in artikel 1 genoemde 
besluiten is opgeheven, ontvangen een wacht
geld overeenkomstig regelen te stellen bij al
gemeenen maatregel van bestuur. 

3. x. De op het tijdstip van de intrek
king der in artikel 1 genoemde besluiten bij 
de opgeheven Gerechten aanhangige zaken 
- daaronder begrepen de zaken, waarin een 
bevel, als bedoeld in artikel 14a van het Wet
boek van Strafrecht, is gegeven - worden 
op de wijze, bij algemeenen maatregel van 
bestuur -te bepalen, overgebracht naar den 
Hoogen Raad, de arrondissements-rechtbank 
te Rotterdam of het kantongerècht te :Rot
terdam, al naar de zaak behoort tot de ken
nisneming van den Hoogen Raad, de arron
dissements-rechtbanken of de kantongerech
ten. 

2. In de gevallen, waarin de wet een taak 
opdraagt aan den rechter, die een vonnis ge
wezen heeft, treedt in de plaats van een op
geheven Gerecht dat, naar hetwelk de zaak, 
indien zij nog aanhangig geweest ware, in
gevolge het bepaalde in het voorgaande lid 
zou zijn overgebracht. 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
wordt bepaald, waarheen de archieven der 
opgeheven Gerechten, alsmede de gelden, 
geldswaardige papieren en andere zaken of 
stukken, ter griffie van de opgeheven Ge
rechten berustende, worden overgebracht. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Augustus 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uit,J,e°s . .:,3 Augustus ,946). 

S. G 207 

10 Augustus 1946. BESLUIT tot vernieti 
ging van het besluit van den raad der 
gemeente Waspik, dd. 7 December 1945, 
houdende benoeming van Fr. van Beur
den tot secretaris dier gemeente. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Binnenlandsche Zaken van 22 Mei 1946, no. 
7204, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, Bu
reau Bestuurszaken, tot vernietiging van het 
besluit van den raad der gemeente Waspik 
van 7 December 194_~. waarbij Fr. van Beur
den, ontvanger dier gemeente, werd benoemd 
tot gemeentesecretaris; 

Overwegende, 'dat de gemeente Waspik 
door Ons niet is aangewezen als gemeente, 
waar de bediening van secretaris en die van 
ontvanger door denzelfden persoon worden 
bekleed; 

dat mitsdien de gemeenteraad van Waspik, 
nu hij heeft nagelaten den betrokkene als 
ontvanger te ontslaan, door het nemen van 
voormeld raadsbesluit heeft gehandeld in 
strijd met artikel 105, tweede en vierde lid, 
der gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 Juni 1946, no. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Augustus 1946, no. 
14552, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, Bu
reau Bestuurszaken; 

Gelet ~op de artikelen 185-187 der ge
meentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voormeld besluit van den raad der ge

meente Waspik te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche 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. 

Het Loo, den 1oden Augustus 1946-

WILHE;_LMINA. 
De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg . 27 Augustus 1946). 

S. G 208 

10 Augustus 1946. BESLUIT, houdende 
nadere regelen nopens de taak van de 
Departementen van Verkeer en van Bin
nenlandsche Zaken met betrekking tot 
het vervoer, den in-, uit- en doorvoer, 
verkoop en opslag van buskruit en an
dere licht ontvlambare of ontplofbare 
stoffen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van den Minister-Pre-

sident van 20 Juli 1946, No. U. 16901; 
Gelet op artikel 79 der Grondwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen met ingang van 3 Juli ,946 de 

zaken, geregeld bij de wet van den 2 6sten 
April 1884 (Staatsblad no. 81), houdende 
nadere bepalingen omtrent het vervoer, den 
in-, uit- en doorvoer, verkoop en opslag van 
buskruit en andere licht ontvlambare of ont
plofbare stoffen voor zooveel deze berusten 
bij het Hoofd van het Departement van Ver
keer over te dragen aan het Hoofd van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Verkeer zijn belast met de uitvoering 
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van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst. 

Het Loo, den 1oden Augustus 1946. 

WILHELMINA. 
De Minister-President, BEEL. 

(Uitgeg. 27 Augustus 1946). 

S. G 209 

14 Augustus 1946. WET, betreffende onge
vallenverzekering van in Nederland wo
nende werklieden, die in Duitschland 
werkzaam zijn. 

Bijl. Hand. II 45/46, 221; 
Hand. II 1946 Il, bladz. 13. 
Bijl. Hand. I 1946 Il, 221; 
Hand. I 1946 II, b/adz. 30. 

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

dat het, in verband met de omstandigheid, 
dat het Nederlandsch-Duitsche verdrag van 
27 Augustus 1907, als aangevuld bij het ver
drag van 30 Mei 1914, sedert September 
1944 van Duitsche zijde niet meer wordt na
geleefd, terwijl de maatregelen der bezet
tingsautoriteiten het onmogelijk maken thans 
tot een wedertoepassing van zijn bepalingen 
te komen, wenschelijk is een nadere voorzie
ning te treffen ten aanzien van de ongeval
lenverzelçering van in Nederland wonende 
werklieden, die in Duitschhtnd werkzaam 
zijn in bedrijven van in Nederland gevestig
de ondernemingen, zulks zoolang de ·boven
bedoelde niet-nakoming duurt; 

Zoo is het, dat Wij den Raad v. State enz.: 
Art. 1. Te ~ekenen van 1 October 1945 

blijven tot een nader bij de weg te bepalen 
tijdstip de bepalingen van de Nederlandsche 
Ongevallenwet ten opzichte van in Neder
land gevestigde ondernemingen van toepas
sing op de gezamenlijke werkzaamheden in 
Duitschland ook na de eerste zes maanden 
na haar aanvang verricht, ten aanzien van 
alle in Nederland wonende personen, die 
voor die ondernemingen in Duitschland 
werkzaam zijn. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Augustus 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W . DREES. 

(Uitgeg. 27 Augustus 1946). 

S. G 210 

14 Augustus 1946. WET, houdende nadere 
wijziging der Ziektewet. 

Bijl. Hand. II 1946 I, 234; 
Hand. II 1946 Il , bladz. 13; 
Bijl. Hand. I 1946 Il, 234; 
Hand. I 1946 Il, bladz. 30. 
Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is gebleken eenige wijzi-

l '14-

gingen aan te brengen in de Ziektewet; 
Zoo is het, dat Wij den Raad v. State enz.: 
Art. 1. De aanhef van artikel 1 der Ziek

tewet wordt gelezen als volgt: 
,,Onder arbeider wordt verstaan de arbei

der, die in dienst is van een onderneming, 
alsmede degene, die in dienst is van een pu
bliekrechtelijk lichaam, uitgezonderd de
gene:". 

Art. II. In artikel 24, eerste lid, der 
Ziektewet wordt in plaats van " door Ons" 
gelezen: ,,door Onzen Minister". 

Art. 111. Artikel 25, eerste lid, onder 2°, 
der Ziektewet wordt gelezen als volgt: 

,,2 ° . indien te hunnen aanzien een rege
ling bij ziekte is getroffen, die door Ons is 
vastgesteld of door Onzen Minister is goed
gekeurd.". 

Art. IV. In artikel 27 der Ziektewet. 
wordt tusschen "66," en "n5" ingevoegd: 
,,68,". 

Art. V. In artikel 45, tweede lid, der Ziek
tewet vervallen de woorden: ,,waarnaar het. 
ziekengeld wordt berekend". 

Art. VI. Het tweede lid van artikel 49 
der Ziektewet vervalt. 

Het cijfer "3" vóór het derde lid van dat. 
artikel wordt gewijzigd in: ,,2". 

Art. VII. In artikel 67a der Ziektewet 
worden de woorden "de Secretaris-Generaal 
van het Departement van · Sociale Zaken" 
vervangen door de woorden: ,,door Ons" en 
wordt in plaats van "vaststellen" gelezen: 
,,worden vastgesteld" . 

Art. VIII. Aan artikel 68 der Ziektewet 
wordt een nieuwe volzin toegevoegd, luiden
de als volgt : 

"Indien in een onderneming een verkorte 
werkweek toepassing vindt, waardoor op Za
terdag niet wordt gewerkt, wordt de Zater
dag voor de premieberekening niettemin als 
arbeidsdag beschouwd.". 

Art. IX. Deze wet treedt in werking op 
een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor 
verschillende artikelen verschillend kan wor
den gesteld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Augustus 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 27 AuRustus 1946). 

S. G 213 

16 Augustus 1946. BESLUIT tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij de artikelen 6, 
vijfde lid, en 145 der Ziektewet, ten 
aanzien van de verzekerden, werkzaam 
in de bouwbedrijven. (Dagloonbesluit 
Bouwbedrijven 1946) . 

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

Sociale Z,i.ken van 9 Juli 1946, no. 3209, al
deeling Sociale Verzekering; 

Gelet op de artikelen 6, vijfde lid, en 145 
der Ziektewet; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Juli 1946, no. 21); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Augustus 1946, no. 
375<. afdeeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1, 1. Voor de arbeiders in de bouw

bedrijven gelden met betrekking tot het dag
loon ter berekening van het ziekengeld de 
volgende beoalingen. 

2. Voor de toepassing van dit btsluit wor
den onder "bouwbedrijven" verstaan de be
drijven, in artikel 3 van Ons besluit van 16 
April 1925, Staatsblad no. 145, tot vaststel
lihg van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 29, eerste lid, der 
Ongevallenwet 1921, genoemd onder de num
mers 31, 33, 37, 40, 46, 48, 50, 51, 56, 57, 
59, 63, 65, 68, 71 en 72, alsmede de bedrijven, 
die op grond van het bepaalde in artikel 5, 
tweede alinéa, van Ons genoemd besluit van 
16 April 1925 geacht worden te zijn ingedeeld 
in dezelfde gevarenklasse als een der voren
bedoelde bedrijven. 

3. Voor de toepassing van dit besluit wor
den onder "bouwbedrijven" mede verstaan 
de schildersondernemingen of gedeelten van 
zoodanige ondernemingen, waarin hui_s-, 
scheeps-, rijtuig-, kerk- en decoratieschilders, 
glasreclameschilders en glazenmakers werk-
zaam zijn. · 

2. 1. Voor de arbeiders, wier loon is 
vastgesteld per uur, wordt het dagloon voor 
de berekening van het ziekenge1d bepaald op 
bet bedrag, hetwelk wordt gevonden door het 
voor den arbeider krachtens een door het 
College van Rijksbemiddelaars vastgestelde 
of goedgekeurde loonregeling geldende uur
loon te vermenigvuldigen 

a. voor arbeiders in het stucadoors- en 
wittersbedrijf en voor arbeiders van 18 jaar 
en ouder, op wie de Steenhouwerswet 1921 
van toepassing is, mét 45. 

b. voor arbeiders, op wie de Steenhou
werswet 1921 van toepassing is, voor zoover 
die arbeiders den leeftijd van 18 jaar nog 
niet hebben bereikt, met 42½, 

c. voor de overige arbeiders, met 48, 
en dit product te deelen door 6. ' 
2. Indien de arbeider bij den aanvang 

zijner ongeschiktheid tot werken wegens 
ziekte werkzaam is in een andere gemeente 
dan die zijner inwoning en uit dien hoofde op 
grond van een besch1kking van het College 
van Rijksbemiddelaars het voor hem gelden
de uurloon wordt aangevuld tot het uurloon, 
dat voor hem in de gemeente van inwoning 
zou hebben gegolden, wordt laatstbedoeld 
uurloon aangenomen als grondslag voor de 
berekening van het dagloon. 

3, 1. Voor arbeiders, wier loonen niet 
zijn geregeld bij een door het College van 
Rijks]lemiddelaars vastgestelde of goedge
keurde loonregeling, alsmede voor arbeiders, 
die wegens mindere validiteit of onvoldoen
de vakbekwaamheid minder dan den norma
len arbeidstijd werken of minder dan het 
voor volslagen en valide arbeiders geldende 
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uurloon verdienen, wordt het dagloon be
paald op de wijze, bedoeld in artikel 2, met 
dien verstande, dat als uurloon geldt: 

a. indien de arbeider bij den aanvang 
zijner ongeschiktheid tot werken wegens 
ziekte reeds tenminste gedurende 4 weken in 
de onderneming van den werkgever werk
zaam was, het door hem in de periode, waar
in hij werkzaam was, doch ten hoogste in de 
laatste 13 weken, gemiddeld verdiende uur
loon; 

b. indien de arbeider bij den aanvang 
zijner ongeschiktheid tot werken wegens 
ziekte korter dan 4 weken in de onderneming 
van den werkgever werkzaam was, het loon, 
in de 13 weken, voori;ifgaande aan den dag, 
waarop de ongeschiktheid tot werken wegens 
ziekte aanving, gemiddeld per uur verdiend 
door aan den verzekerde gelijksoortige arbei
ders, die wel reeds 4 weken in dezelfde of in 
een gelijksoortige onderneming in dezelfde 
of in een gelijksoortige gemeente hebben ge
werkt. 

2. Bij de berekening van het in het vorige 
lid bedoelde gemiddeld verdiende uurloon 
blijven vacantiebons buiten beschouwing. 

4. Naast het ziekengeld, berekend naar 
een dagloon, als aangegeven in de artikelen 
2 en 3, wordt een vacantiebon verstrekt ter 
waarde van .tenminste Bo % van de waarde 
van den vacantiebon, welken de betrokken 
arbeider, ware hij niet wegens ziekte onge
schikt tot wèrken geweest, krachtens de voor 
hem geldende vacantieregeling zou hebben 
ontvangen. 

5. Voor arbeiders, wier loon is vastgesteld 
naar tijdsruimte van een week of van een 
maand, bedraagt het dagloon 1/6, onderschei
denlijk ½6 gedeelte van dat week-, onder
scheidenlijk maandloon. 

6. Dit besluit kan worden aangehaald als 
,,Dagloonbesluit Bouwbedrijven 1946". 

7. 1. D it besluit treedt in werking met 
ingang van den eersten Maandag na den 
dag der dagteekening van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

2. Bij de inwerkingtreding van dit besluit 
vervallen: 

1e. Ons besluit van 4 Januari 1938, 
Staatsblad no. 840, tot vaststelling ten aan
zien van de verzekerden, werkzaam in het 
bouwbedrijf, van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld bij artikel 6, lid 5, 
en ·artikel 145 der Ziektewet, zooals dat be
sluit laatstelijk werd gewijzigd bij besluit 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Sociale Zaken van 4 Juli 1941 
(Neder/andsche Staatscourant x94x, no. x45); 

2e. het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het D epartement van Sociale Zaken 
van 8 Juni 1942, houdende ·vaststelling ten 
aanzien van verzekerden in het schildersbe
drijf van een regeling omtrent dagloon en 
ziekengelduitkeering, als bedoeld bij artikel 
6, lid 5, en artikel 145 der Ziektewet (Neder
landsche Staatscourant 1942, no. 109). 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
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afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 16den Augustus 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 3z Augustus z946). 

S. G 214 

z7 Augustus z946. BESLUIT, houdende de 
bekendmaking van de op 30 November 
1945 te Stockholm tusschen Nederland . 
en Zweden gesloten Monetaire Overeen
komst. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 30 November 1945 te Stock

holm tusschen Nederland en Zweden geslo
ten Monetaire Overeenkomst, waarvan een 
afdruk en een vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 1 

Op voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken dd. I2 Augustus 1946, 
D.irectie van Economische Zaken en Afdee
ling Kabinet en Protocol no. (I 231)-44928; 

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 
uitvoering van hetgeen te dezen wordt ver
eischt. 

Het Loo, den 17den Augustus 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Buiten/. z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. 30 Augustus z946.) 

VERTALING. 

MONETAIRE OVElt.EENl{OMST TUS
SCHEN -1rnEitLAKD EN ZWEDEN, 

De Nederlandsche Regeering en de Zweed
sche Regeering zijn het volgende overeenge
komen: 

Art. 1. De wisselkoers tusschen de Zweed
sche kroon en den Nederlandschen gulden zal 
zijn 158,0769 Zweedsche kronen tegen 100 
Nederlandsche guldens. 

Deze koers (hierna aangeduid als "de of
ficieele koers") zal niet door één van de con
tracteerende Regeeringen gewijzigd worden, 
dan nadat aan de andere, zooveel als uitvoer
baar is, daarvan kennis is gegeven,. 

In alle gebieden, waarover zij rechtsmacht 
hebben, zullen de contracteerende Regee
ringen de toepassing van den officieelen 
koers als basis voor alle transacties, die een 
verhouding tusschen de twee valuta's met 
zich medebrengen, verplicht stellen. 

Sveriges Riksbank en De Nederlandsche 

1 De Engelsche tekst van deze Overeen-
komst is niet opgenomen. ' 
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Bank zullen, als vertegenwoordigsters van 
haar onderscheidene Regeeringen, bij onder
linge overeenstemming de maximum afwij
king boven of beneden den officieelen koers 
vast stellen, die zal worden toegestaan op de 
markten, welke zij beheerschen. 

Art. 2. Sveriges Riksbank (optredende 
als vertegenwoordigster van de Zweedsche 
Regeering) zal tot een totaalbedrag van Zw. 
Kr. 31.620.000 aan De Nederlandsche Bank 
(optredende als vertegenwoordigster van de 
Nederlandsche Regeering) tegen Nederland
sche guldens, te crediteeren tegen den offi
cieelen koers op rekening no. 1 van Sveriges 
Riksbank bij De Nederlandsche Bank, zoo
veel Zweedsche kronen verkoopen als noodig 
zijn voor betalingen, welke ingezetenen van 
het Nederlandsche monetaire gebied, krach
tens de in dat gebied voor het buitenland
sche betalingsverkeer geldende regelingen, 
mogen verrichten ten gunste van ingezetenen 
van Zweden. 

De Nederlandsche Bank (optredende als 
vertegenwoordigster van de Nederlandsche 
Regeering) zal, tot een totaalbedrag van 
20 millioen Nederlandsche guldens aan de 
Sveriges Riksbank (optredende als vertegen
woordigster van de Zweedsche Regeering) 
tegen Zweedsche kronen, te crediteeren te
gen den officieelen koers op rekening no. 1 
van De Nederlandsche Bank bij Sveriges 
Riksbank zooveel Nederlandsche guldens 
verkoopen, als noodig zijn voor betalingen, 
die ingezetenen van Zweden, krachtens de in 
Zweden voor. het buitenlandsche betalings
verkeer geldende regelingen, mogen verrich
ten ten gunste van ingezetenen van het Ne
derlandsche monetaire gebied. 

Art. 3. Sveriges Riksbank zal te allen 
tijde het recht hebben aan De Nederlandsche 
Bank tegen het geheele of een gedeelte van 
het saldo in Zweedsche kronen, dat die Bank 
heeft, hetzij Nederlandsche guldens tegen 
den officieelen koers hetzij goud, te reser
veeren bij de Sveriges Riksbank te Stock
holm, te verkoopen. 

De Nederlandsche Bank zal te allen tijde 
het recht hebben aan Sveriges Riksbank, 
tegen het geheele of een gedeelte van het 
saldo in guldens, dat die Bank heeft, hetzij 
Zweedsche kronen tegen den officieelen 
koers hetzij goud, te reserveeren bij De Ne
derlandsche Bank te Amsterdam, te verkoo
pen. 

Goud, overeenkomstig de bepalingen van 
dit Artikel te Stockholm gereserveerd, zal ter 
vrije beschikking van De Nederlandsche 
Bank staan en kan worden geëxporteerd. 

Goud, overeenkomstig de bepalingen van 
dit Artikel te Amsterdam gereserveerd, zal 
ter vrije beschikking van Sveriges Riksbank 
staan en kan worden geëxporteerd. 

Art. 4. Bedragen boven één derde van het 
bedrag in Nederlandsche guldens, genoemd 
in Artikel 2, die in het credit staan van reke
ning n ° 1 van Sveriges Riksbank bij De Ne
derlandsche Bank en bedragen boven één 
derde van het bedrag in Zweedsche kronen 
genoemd in hetzelfde artikel, die in het cre-
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dit staan van rekening n°. 1 van De Neder
landsche Bank bij Sveriges Riksbank, zullen 
2 % rente per jaar dragen, welke halfjaar
lijks op 30 Juni en 31 December betaald zal 
worden. 

Art. 5. De Zweedsche Regeering zal het 
gebruik van Zweedsche kronen ter beschik
king van ingezetenen van het Nederlandsche 
monetaire gebied niet beperken voor : 

a. overmakingen van andere ingezetenen 
van het Nederlandsche monetaire gebied; 

b. betalingen aan ingezetenen van Zwe
den; of 

c. overmakingen aan ingezetenen van an
dere landen dan het Nederlandsche mone
taire gebied en Zweden tot een omvang als 
zal worden toegestaan door de Zweedsche 
Regeering volgens de regelen beoogd in ar
tikel 8, lid (III). 

De Nederlandsche Regeering zal het ge
bruik van guldens ter beschikking van inge
zetenen van Zweden niet beperken voor : 

a. overmakingen aan andere ingezetenen 
van Zweden ; 

b. betalingen aan ingezetenen van het 
Nederlandsche monetaire gebied; of 

c. overmakingen aan ingezetenen van 
andere landen dan Zweden en het Nederland
sche monetaire gebied tot een omvang, als 
zal worden toegestaan door de Nederland
sche Regeering volgens de regelen beoogd in 
artikel 8, lid (III). 

Art. 6. Indien de wisselkoers tusschen 
den Nederlandschen gulden en de Zweed
sche kroon wordt gewijzigd, zullen de saldi 
verrekend worden op den datum van die wij
ziging tegen den wisselkoers, welke te voren 
van kracht was. 

Het daaruit ontstane netto saldo zal dan 
zoo aangepast 'worden, dat de tegenwaarde in 
de valuta van het land, te wiens gunste het 
saldo staat, dezelfde blijft als vóór de wijzi
ging van den koers. 

Art. 7. De contracteerende Regeeringen 
zullen samenwerken ten einde elkaar te steu
nen om kapitaaltransacties binnen het kader 
van elkaars monetair en financieel beleid te 
houden. Terwijl zij overmakingen zullen be
gunstigen, die door op directe en nuttige 
wijze economische of handelsdoeleinden te 
dienen ertoe strekken om den internationalen 
handel te bevorderen, zullen zij trachten 
overmakingen te controleeren, die zulke doel
einden niet dienen, in het bijzonder ten einde 
overmakingen te voorkomen, die schadelijk 
zouden kunnen zijn voor de wederzijdsche 
stabilisatie van de valuta's. 

Art. 8. (1) Indien , gedurende den loop
tijd van deze Overeenkomst één van de con
tracteerende Regeeringen toetreedt tot een 
algemeene internationale monetaire overeen
komst, of indien de Regeeringen bij overleg 
bevinden, dat algemeene multilaterale in
wisselbaarheid van één of beiden valuta's is 
tot stand gebracht door internationale mone
taire samenwerking in anderen vorm, zullen 
de bepalingen van de onderhavige Overeen
komst worden herzien ten einde de eventueel 
vereischte wijzigingen aan te brengen. 
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(II). Gedurende bet tijdvak, dat deze 
Overeenkomst van kracht blijft, zullen de 
contracteerende Regeeringen samenwerken 
om haar naar gelang van de omstandigheden 
met de noodige soepelheid toe te passen. De 
Nederlandsche Bank en Sveriges Riksbank, 
als vertegenwoordigsters van haar onder
scheidene Regeeringen, zullen voeling hou
den aangaande alle technische vraagstukken, 
die uit de Overeenkomst voortvloeien, en 
zullen nauw samenwerken in vraagstukken 
van deviezencontrole, die betrekking hebben 
op het Nederlandsche monetaire gebied en 
Zweden. 

(111) Wanneer de gelegenheid daartoe 
zich voordoet zullen de Contracteerende Re
geeringen met toestemming van de andere 
daarbij betrokken partijen er naar streven: 

a. Zweedsche kronen in het bezit van in
gezetenen van het Nederlandsche monetaire 
gebied en guldens in het bezit van ingezete
nen van Zweden, beschikbaar te stellen voor 
betalingen van loopenden aard aan ingezete
nen van landen buiten het Nederlandsche 
monetaire gebied en Zweden, en 

b. ingezetenen van landen buiten het Ne
derlandsche monetaire gebied en Zweden in 
staat te stellen guldens, die te hunner be
schikking staan te gebruiken _voor betalin
gen~an loopenden aard aan ingezetenen van 
Zweden en Zweedsche kronen, die te hunner 
beschikking staan, te gebruiken voor beta
lingen van loopenden aard aan ingezetenen 
van het Nederlandsche monetaire gebied. 

(IV) Hoewel elk der contracteerende 
Regeeringen alleen verantwoordelijk zal zijn 
voor haar monetaire betrekkingen met der
den, zullen zij steeds voeling houden wan
neer de monetaire betrekkingen van de eene 
de belangen van de andere raken. 

Art. 9. Ten behoeve van deze Overeen
komst zal de uitdrukking "het Nederland
sche monetaire gebied" de volgende gebie
den omvatten: 

het Nederlandsche grondgebied in Europa 
(Nederland), de eilanden van den Neder
landschen Archipel in Azië (Nederlandsch
Indië), en de grondgebieden van Curaçao 
en Suriname. 

Art. 10. In het geval van beëindiging 
van deze Overeenkomst zal een eventueel 
netto saldo, dat in het redit van één van de 
twee contracteerende Regeeringen staat, wor
den omgezet in Schatkistbiljetten, uitgege
ven door het debiteurland in de valuta van 
het crediteurland. De bovenbedoelde Schat
kistbiljetten zullen 3 % rente dragen en af
gelost worden in 5 gelijke jaarlijksche ter
mijnen. 

Art. 1 x. De onderhavige Overeenkomst, 
die na onderling overleg herzien en aange
past zal kunnen worden, zal in werking tre
den op den dag van onderteekening. Op elk 
tijdstip hierna kan elk der contracteerende 
Regeeringen schriftelijk mededeeling aan de 
andere doen van haar voornemen de Over
eenkomst te beëindigen en de Overeenkomst 
zal buiten werking treden drie maanden na 
den datum van een dergelijke mededeeling. 

12 
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Zij zal eindigen op 31 December 1949, tenzij 
de twee contracteerende Regeeringen anders 
overeenkomen. 

Ten getuige hiervan hebben de onderge
teekenden, daartoe naar behooren gemach
tigd, de onderhavige Overeenkomst getee
kend en daaraan hun zegel gehecht. 

Gedaan te Stockholm, deze 3osten dag 
van November 1945 in tweevoud in de En
gelsche taal. 
W. VAN RECHTEREN. 0. UNDEN. 

S. G 215 

z7 Augustus z946. BESLUIT, houdende de 
bekendmaking van de op 9 April 1946 
te Parijs tusschen Nederland en Frank
rijk bij notawisseling gesloten Monetaire 
Overeenkomst. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 9 April 1946 te Parijs tus

schen ,Nederland en Frankrijk bij notawisse
ling gesloten Monetaire Overeenkomst, waar
van een afdruk en een vertaling bij dit Be
sluit zijn gevoegd; 1 

Op voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 12 Augustus 1946, 
Directie van Economische Zaken en Directie 
van het Protocol, no. (I 231) - 67017 ; 

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 te dezen wordt ver
eischt. 

Het Loo, den 17den Augustus 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Buiten/. Z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. 30 Augustus z946). 

Ver t a 1 ing. 

FRANSCHE REPUBLIEK 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHE 
ZAKEN 

Directie van Economische Zaken 

Parijs, 9 April 1946. 

Mijnheer de Ambassadeur, 

Ik heb de eer Uwer Excellentie te verzoe
ken hierbij wel als bijlage te willen aantref
fen den tekst van het Fransch-Nederland
sche Monetaire Accoord, zooals dat in den 
loop van onlangs tusschen vertegenwoordi
gers van de Fransche en Nederlandsche Mi
nisteries van Financiën gehouden besprekin
gen is tot stand gebracht. 

1 De Fransche tekst van deze Overeen
komst is niet opgenomen, 

178 

De Fransche Regeering heeft reeds, wat 
haar betreft, haar goedkeuring aan de bepa
lingen gehecht. 

Ik zou Uwer Excellentie dankbaar zijn, in
dien Zij mij de instemming van Haar Re
geering met dezen tekst zou willen doen 
weten. 

Gelieve, Mijnheer de Ambassadeur, de 
verzekering van mijn buitengewone hoog
achting te aanvaarden. 

BIDAULT. 

Aan Zijne Excellentie Den Heere Tjarda 
van Starkenborgh, Ambassadeur der Ne
derlanden. 

te PARIJS. 

Ver t a 1 ing. 

AMBASSADE DER NEDERLANDEN. 

Parijs, 9 April 1946. 

Mijnheer de Minister, 

Bij Uw schrijven dd. heden heeft U mij 
wel den tekst van het Fransch-Nederlandsch 
Monetaire Accoord met de twee bijlagen er
van, waaraan de Fransche Regeering haar 
instemming heeft kunnen verleenen, willen 
doen toekomen. 

In antwoord daarop heb ik de eer U de in
stemming van mijn Regeering met genoem
de overeenkomst mede te deelen en den tekst, 
waarmede Zij kan instemmen, eensluidend 
met dien, welken U mij wel heeft willen 
doen toekomen, hierbii te voegen. 

Ik grijp deze gelegenheid aan om U, Mijn
heer de Minister, opnieuw de verzekering 
van mijn meeste hoogachting te doen gewor
den. 

TJARDA VAN . STARKENBORGH 
STACHOUWER. 

Zijner Excellentie den Heere Georges 
Bidault, Minister van Buitenlandsche 
Zaken, 

PARIJS. 

Ver t a 1 ing. 

NEDERLANDSCH-FRANSCH l\IONE
'J'AJR ACCOORD. 

De Nederlandsche Regeering te eener zijde · 
en de voorloopige Regeering van de Fran
sche Republiek te anderer zijde zijn de vol-
gende bepalingen overeengekomen: · 

Art. r. r. Om zich de noodige middelen 
te verschaffen voor de regeling van in het 
gulden-gebied toegestane betalingen door in
gezetenen van het franc-gebied en van in het 
franc-gebied toegestane betalingen door in
gezetenen van het gulden-gebied, zullen De 
Nederlandsche Bank, handelende voor reke
ning van de Nederlandsche Regeering, en de 
Banque de France, handelende voor rekening 
van de Fransche Regeering, aan elkaar gul
dens tegen francs verkoopen en omgekeerd. 
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2. Ter uitvoering van het voorgaande lid 
zal De Nederlandsche Bank voor de Banque 
de France een rekening in guldens openen; 
de Banque de France zal voor De Neder
landsche Bank een rekening in francs ope
nen. 

Art. 2. 1. De Banque de France zal aan 
De Nederlandsche Bank tegen betaling in 
franc de plaatselijke betaalmiddelen ver
schaffei:i, die noodig zijn om alle soorten van 
betalingen te bewerkstelligen in de gebieds
deelen, gelegen in,het franc-gebied, waar die 
plaatselijke betaalmiddelen kracht van wet
tig betaalmiddel hebben. 

2. De Nederlandsche Bank zal aan de 
Banque France tegen betaling in guldens de 
plaatselijke betaalmiddelen verschaffen; die 
noodig zijn om alle soorten van betalingen te 
bewerkstelligen in de gebiedsdeelen, gelegen 
in het gulden-gebied, waar die plaatselijke 
betaalmiddelen kracht van wettig betaal
middel hebben. 

· Art. 3. 1. Zoolang het saldo, dat uit ver
rekening van de rekeningen bedoeld in arti
kel 1 hierboven, ontstaat niet 1.800.000.000 

francs of 40.000.000 guldens te !;>oven gaat, 
zullen de contracteerende partijen noch het 
verschaffen van eenige zekerheid, noch de 
omzetting van ·dat saldo in goud of in vreem
de valuta vorderen. 

2. Indien op een gegeven oogenblik het 
saldo een bedrag van 1.800.000.000 francs of 
40.000.000 gulden te boven gaat, zal de cir
culatiebank, die crediteur is, kunnen vorde
ren, dat het bedn,1g, waarmede het saldo 
daaraan te boven gaat, zal worden omgezet 
in goud tegen den tusschen de twee circu
latiebanken overeengekomen prijs. Er zal 
echter ook bij onderlinge overeenstemming 
kunnen worden besloten, dat het bovenaaI)
geduide bedrag, al dan niet onder bepaalde 
zékerheidstelling, verhoogd zal worden. 

3. Indien de officieele wisselkoers over
eenkomstig het bepaalde in artikel 4 hier
onder gewijzigd zal worden, zal het bedrag, 
aangeduid in de vorige leden en uitgedrukt 
in die der twee valuta's, waarvan de waarde 
verlaagd zal zijn, worden gewijzigd, evenre
dig met de inmiddels ingetreden wijziging. 

Art. 4. 1. De transacties, . die bij de uit
voering van deze overeenkomst tot stand ge
bracht zullen worden, zullen plaats vinden 
op de basis van den officieelen wisselkoers. 

2. De officieele koers (op het oogenblik 
1 gulden = 44.8975 irancs) kan niet door 
één der contracteerende partijen gewijzigd 
worden zonder voorafgaand overleg met de 
andere. 

3. De Banque de France en De Neder
landsche Bank zullen in onderlinge overeen
stemming de maxim.ale afwijkingen naar bo
ven en beneden bepalen, die toegestaan zul
len zijn op de markten, die van haar afhan
kelijk zijn. 

Art. 5. 1. Indien de officieele wissel
koers overeenkomstig het bepaalde in artikel 
4, lid 2, gewijzigd wordt, zullen de rekenin
gen, die tusschen de Banque de France en 
De Nederlandsche Bank ingevolge de toe-
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passing van artikel 1, lid 2, bestaan, worden 
afgesloten en zullen de saldi tegen den of
ficieelen koers, die tevoren van kracht was, 
worden verrekend. 

2. Het saldo, dat uit de verrekening over
blijft, zal, indien het uitgedrukt is in die 
der beide valuta's, waarvan de waarde ver
minderd is, door bemiddeling van de Regee
ring van het debiteurland worden gecorri
geerd in evenredigheid met de inmiddels in
getreden wijziging. 

Art. 6. De circulatiebank, die debiteur is, 
zal te allen tijde het recht hebben terugbeta
ling te bewerkstelligen in de valuta van de 
circulatiebank, die ctediteur is, dan wel in 
derde valuta's, overeen te komen tusschen de 
twee circulatiebanken of in goud tegen den 
prijs, die tusschen de genoemde instellingen 
is overeengekomen. 

Art. 7. 1. De tegoeden in francs (even
als de tegoeden in plaatselijke betaalmidde
len, als bedoeld in artikel 2, lid 1) aange
houden door ingezetenen van het gulden
gebied kunnen vrij gebruikt worden hetzij 
voor overmakingen tusschen ingezetenen van 
het gulden-gebied, hetzij voor stortingen ten 
behoeve van ingezetenen van het franc
gebied, hetzij voor betalingen, tot stand ge
bracht overeenkomstig het bepaalde in arti
kel 9, lid 3. 

2. De tegoeden in guldens (evenals de te
goeden in plaatselijke betaalmiddelen als be
doeld in artikel 2, lid 2) aangehouden door 
ingezetenen van het franc-gebied kunnen· 
vrij gebruikt: worden, hetzij voor overmakin
gen tusschen· ingezetenen van dat gebied, 
hetzij voor stortingen ten behoeve van in
gezetenen van het gulden-gebied, hetzij voor 
betalingen, tot stand gebracht overeenkom
stig het bepaalde in artikel 9, lid 3. 

Art. 8. De contracteerende partijen zul
len elkaar wederzijds bijstand verleenen om 
de overmakingen van kapitaal tusschen het 
franc-gebied en het gulden-gebied te houden 
binnen de grenzen, die overeenstemmen met 
hun betreffende politiek en in het bijzonder 
om die overmakingen te voorkomen, welke 
niet rechtstreeks en op nuttige wijze econo
mische of commercieele doeleinden zouden 
dienen. 

Art. g. 1. Indien, gedurende den loop
tijd van deze overeenkomst, de twee Regee
ringen toetreden tot een algemeene interna
tionale monetaire overeenkomst, zullen zij 
de bepalingen van deze overeenkomst her
zien, ten einde daarin alle wijzigingen aan 
te brengen, die noodig mochten blijken. 

z. Zoolang deze overeenkomst van kracht 
blijft, zullen de twee Regeeringen elkaar 
wederzijds bijstand verleenen om deze naar 
gelang van de omstandigheden met ·de noo
dige soepelheid toe te passen. De Banque de 
France en De Nederlandsche Bank, hande
lende voor rekening van haar onderscheidene 
Regeeringen, zullen voeling houden over alle 
technische vraagstukken, die door deze over
eenkomst ontstaan, en zullen nauw samen
werken inzake de vraagstukken van de de
viezencontrole, voor zoover die het franc-
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gebied en het gulden-gebied betreffen. 
3. De -Fransche Regeering en de Neder

landsche Regeering zullen , in voorkomende 
gevallen, met instemming van de andere ge
interesseerde partijen er naar streven: 

a. de francs , die ter beschikking staan 
van ingezetenen van het gulden-gebied en 
de guldens, die ter beschikking staan van 
ingezetenen van het franc-gebied, bruikbaar 
te maken voor betalingen ten behoeve van 
ingezetenen van andere landen di:in die be
grepen zijn in het franc-gebied en het gul
den-gebied; 

b. aan ingezetenen van andere landen 
dan die begrepen zijn in het franc-gebied 
en het gulden-gebied toe te staan de francs , 
waarover zij beschikken te gebruiken om be
talingen te doen aan ingezetenen van het 
gulden-gebied en de guldèns, waarover zij 
beschikken, te gebruiken om betalingen te 
doen aan ingezetenen van het franc-gebied. 

4. Hoewel elke der beide Regeeringen 
alleen verantwoordelijk zal zijn voor haar 
monetaire betrekkingen met derde landen, 
zullen zij in contact blijven ten aanzien van 
maatregelen, waar de monetaire betrekkin
gen van de eene de belangen van de andere 
raken. 

Art. ra. Bij het einde van den looptijd 
van deze overeenkomst zullen het saldo in 
guldens, aangehouden door de Banque de 
France en het saldo in francs, aangehouden 
d9or De Nederlandsche Bank· tegen den of
ficieelen koers worden verrekend. Het uit
eindelijke saldo zal, voor zoover het niet zal 
worden terugbetaald, overeenkomstig het be
paalde in artikel 6, door de circulatiebank, 
die crediteur is, vrij gebruikt kunnen worden 
voor alle soorten van betalingen, die binnen 
het monetaire gebied van de circulatiebank, 
die debiteur is, verricht mogen worden. 

Het bepaalde in artikel 5 zal van toepas
sing blijven op dit saldo, totdat het geheel 
gebruikt is. 

Art. 1 r. Deze overeenkomst, die na on
derling overleg aan een herziening en aan
passing zal kunnen worden onderworpen, zal 
in werking treden op den dag van ondertee
kening. Te allen tijde zal zij beëindigd kun
nen worden door middel van een kennisge
ving op een .termijn van drie maanden. 

Ve rt a 1 ing. 

BIJLAGE I. 

Onder verwijzing naar het heden geteeken
de monetaire accoord, komen de contractee
rende partijen overeen ieder voor zich de 
noodige maatregelen te treffen ten einde de 
volgende betalingen tusschen het franc-ge
bied en het gulden-gebied toe te staan: 

Betaling van handelstransacties, (inclusief 
bijkomende kosten) , salarissen, diensten, 
kosten van ondersteuning en levensonder
houd, reiskosten, toelagen, rechten en ver
goedingen voor octrooien en licenties, au
teursrechten, belastingen en boeten, beta
lingen voor verzekeringen en herverzekerin-
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gen (premies en uitkeeringen), uitgaven van 
den diplomatieken en consulairen dienst en 
alle andere dergelijke betalingen. 

De lijst van hierboven genoemde beta
lingen zal kunnen worden aangevuld bij on
derlinge overeenstemming tusschen de Ban
que de France en De Nederlandsche Bank, 
optredende voor rekening van haar onder
scheidene Regeeringen. 

Ver t a 1 ing. 

BIJLAGE II. 

I. Onder verwijzing naar artikel 7 van 
het monetaire accoord, dat heden is onder
teekend, beschouwen de contracteerende par
tijen als tegoeden in francs en als tegoeden 
in plaatselijke muntsoorten, gekoppeld aan 
den franc, de rekeningen, welke in die munt
soorten geopend zijn bij de banken, make
laars in effecten en andere geldswaardige 
papieren, gevestigd in het franc-gebied, ten 
name van ingezetenen van het gulden-gebied 
en omgekeerd als tegoeden in guldens en als 
tegoeden in plaatselijke muntsoorten gekop
peld aan den gulden de rekeningen, die in 
die muntsoorten zijn geopend bij de banken 
en makelaars in geldswaardige papieren, ge
vestigd in het gulden-gebied, ten name van 
ingezetenen van het franc-gebied. 

II. De Fransche bankbiljetten, aangehou
den door ingezetenen van het gulden-gebied 
en de Nederlandsche bankbiljetten, aange
houden door ingezetenen van het franc-ge
bied, zullen· tenzij tusschen de Banque de 
France en De Nederlandsche Bank, optre
dende als vertegenwoordigsters van haar on
derscheidenen Regeeringen, anders wordt 
overeengekomen, niet te gebruiken zijn over
eenkomstig de voorwaarden vastgesteld in 
artikel 7 van het monetaire accoord. 

111. Die tegoeden in guldens, bedoeld in 
lid 1, die onderwerp uitgemaakt hebben van 
algemeene blokkeeringsmaatregelen van de 
zijde van de Nederlandsche autoriteiten, zul
len onder de volgende voorwaarden worden 
vrijgegeven: 

a. · de tegoeden in guldens, die ten name 
van Fransche banken staan zullen vrijgege
ven worden op verzoek van de banken te 
welker namen de tegoede n geboekt staan·; 

b. de overige toegoeden in guldens -zul
len vrij kunnen worden overgemaakt naar 
rekeningen van Fransche banken, op verzoek 
van de eigenaren van die tegoeden en zullen 
dan overeenkomstig het beoaalde sub a hier
boven worden vrijgegeven; 

c. voor zoover een speciale vergunning 
van De N ederlandsche Bank vereischt is, zul
len de tegoeden in guldens, bedoeld sub b 
hierboven, die niet overgemaakt zijn naar re
keningen van Fransche banken slechts door 
de Nederlandsche autoriteiten worden vrij
gegeven voor zoover het verzoek om vrijgave, 
ingediend door de eigenaren van die tegoe
den, onderwerp uitgemaakt zal hebben van · 
een fiat van de Fransche Office de Change. 
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IV. Die tegoeden in francs, bedoeld in lid 
I, die onderwerp uitgemaakt hebben van al
gemeene blokkeeringsmaatregelen van de 
zijde van de Fransche autoriteiten zullen on
der de volgende voorwaarden worden vrijge
geven: 

a. de tegoeden in francs, welke ten name 
van Nederlandsche banken staan zullen vrij
gegeven worden op verzoek van de banken 
te welker namen de tegoeden geboekt staan; 

b. de overige tegoeden in francs zullen 
vrij kunnen worden overgemaakt naar reke
ningen van Nederlandsche banken, op ver
zoek van de eigenaren van die tegoeden en 
zullen dan overeenkomstig het bepaalde sub 
a. hierboven worden vrijgegeven; 

c. de tegoeden in francs bedoeld sub b 
hieFboven, die niet overgemaakt zijn naar re
keningen van Nederlandsche banken, zullen 
slechts door de Fransche autoriteiten worden 
vrijgegeven in de mate waarin het verzoek 
om vrijgave, ingediend door de eigenaren 
van die tegoeden, onderwerp uitgemaakt zal 
hebben van een fiat van De Nederlandsche 
Bank. 

V. Het bepaalde in de leden III en IV is 
mutatis mutandis van toepassing op effecten 
die onder de namen van ingezetenen van het 
eene land bij banken van het andere land 
zijn gedeponeerd. Niettemin kunnen de be
treffende effecten zonder vooraf vrijgegeven 
te zijn, worden verkocht, met dien verstande, 
dat de opbrengst van den verkoop ervan, 
evenals de effecten die eventueel uit de op
brengst van den verkoop zijn gekocht geblok
keerd zullen blijven totdat de vrijgave ervan 
onder de boven gestelde bepalingen zal plaats 
gehad hebben. Dezelfde bepalingen zijn van 
toepassing op- de aflossing van de bovenbe
doelde effecten. 

Vl. De ledén III , IV en V hierboven zul
len eerst in werking treden nadat een over
eenkomst omtrent de toepassing daarvan 
tusschen de Banque de France en De Neder
landsche Bank, optredende als vertegenwoor
digsters van haar onderscheidene Regeerin
gen, zal zijn aangegaan. 
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20 Augustus 1946. BESLUIT, betreffende 
hernieuwde inwerkingtreding van eenige 
artikelen van de Distzibutiewet 1939. 

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

Economische Zaken en van Landbouw, Vis
scherij en Voedselvoorziening van 17 Augus
tus 1946, No. 57631 J.Z., Afdeeling Juridi
sche Zaken; 

Gelet op artikel 24 van de Distributiewet 
1939; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De in artikel 24, tweede lid, van 

de Distributiewet 1939 bedoelde artikelen 
dier wet treden opnieuw in werking met in
gang van 27 September 1946. 

2. Dit besluit wordt in het Staatsblad en 
in de Nederlandsche Staatscourant geplaatst. 

1946 

Onze Ministers van Economische Zaken 
en van Landbouw, Visscherij en Voedselvoor
ziening zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit. 

Soestdijk, den 2osten Augustus 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

De Min. v. L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. 13 September 1946). 
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20 Augustus 1946. BESLUIT, betreffende 
hernieuwde inwerkingtreding van de 
Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939. 

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

Economische Zaken en van Landbouw, Vis
scherij en Voedselvoorziening van 17 Augus
tus 1946, No. 57631 J.Z., Afdeeling Juridi
sche Zaken; 

Gelet op artikel 21 van de Prijsopdrijvings
en hamsterwet 1939; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. D e Prijsopdrijvings- en hamster

wet 1939 treedt opnieuw in werking met in
gang van 27 September 1946. 

2. Dit besluit wordt in het Staatsblad en 
in de Nederlandsche Staatscourant geplaatst. 

Onze Ministers van Economische Zaken 
en van Landbouw, Visscherij en Voedselvoor
ziening zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit. 

Soestdijk, den 2osten Augustus 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

De Min. v. L ., V. en V., S. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. 13 September 1946). 
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23 Augustus 1946. BESLUIT, houdende 
vaststelling van nadere regelen omtrent 
de ontzetting van en het herstel in rech
ten van politieke delinquenten. (Rege
ling ontzetting rechten). 

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

Justitie van 6 Juli 1946; 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere regelen vast te stellen omtrent de ont
zetting van en het herstel in rechten van po
litieke delinquenten; 

Gelet op de artikelen 1, 4 en s van het Tri
bunaalbesluit en artikel 2 1 van het Besluit 
politieke delinquenten 1945; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Juli 1946, no. 13); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Augustus 1946, no. 
38768; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

§ 1. Register van Ontzetting van rechten. 
Art. 1. Onze Minister van Justitie doet 

een register houden van : 
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, 

1 °. alle sententies van den Bij zonderen 
Raad van Cassatie en in kracht van gewijsde 
gegane sententies van de bijzondere gerechts
hoven, "'aarbij ontzetting van rechten is uit
gesproken; 

2°. alle uitspraken van tribunalen, waar
bij ontzetting van rechten als bijzondere 
maatregel is opgelegd; 

3 °. alle beslissingen tot voorwaardelijke 
buitenvervolgingstelling door of vanwege de 
procureurs-fiscaal bij de bijzondere gerechts
hoven op grond van het bepaalde in de arti
kelen 18-22 van het Besluit politieke de
linquenten 1945, tenzij daarbij bepaald is, 
dat de buiten vervolging gestelde niet van 
rechten wordt ontzet; 

4 °. alle beslissingen op grond van artikel 
3, waarbij personen geheel of gedeeltelijk in 
de rechten, waarvan zij zijn ontzet, zijn her
steld. 

2. De griffiers van den Bijzonderen Raad 
van Cassatie en van de bijzondere gerechts
hoven, de secretarissen van de tribunalen en 
de procureurs-fiscaal bij de bijzondere ge
rechtshoven zijn verplicht, ieder voor zoo
veel hem aangaat, van alle sententies, uit
.spraken en beslissingen, als bedoeld in artikel 
1, afschrift te zenden aan Onzen Minister 
van Justitie. 

§ :i. Herstel in rechten. 
3. Onze Minister van Justitie kan niet of 

niet langer geïnterneerde personen, aan wie 
door het tribunaal de bijzondere maatregel 
van ontzetting van rechten is opgelegd, of 
die door of vanwege den procureur-fiscaal 
bij het bijzonder gerechtshof voorwaardelijk 
buiten vervolging zijn gesteld en daarbij van 
rechtswege uit rechten zijn ontzet, op hun 
verzoek geheel of gedeeltelijk in deze rechten 
herstellen. 

4. 1. Herstel in rechten kan in het alge
meen enkel plaats vinden, indien: 

1 °. ten minste vijf jaren verstreken zijn 
sedert het ingaan van de ontzetting van 
rechten; 

2 °. gebleken is, dat de verzoeker zich 
gedurende dezen termijn als een goed Neder
lander gedragen heeft en de verwachting be
staat, dat hij dit ook in de toekomst zal doen; 

3 °. de verzoeker- niet tevens bij rechter
lijke uitspraak van de rechten, waarin her
stel verzocht wordt, is ontzet. 

2. Bij de beslissing op het verzoek tot her
stel in rechten zal mede worden gelet op den 
ernst der gedragingen, ter zake waarvan de 
verzoeker van rechten is ontzet. 

5. Indien een verzoek tot herstel in rech
ten door Onzen Minister van Justitie is af
gewezen, wordt in het algemeen een her
nieuwd verzoek tot herstel in rechten slechts 
in behandeling genomen, indien op den da
tum van indiening van het hernieuwde ver
zoek ten minste twee jaren verstreken zijn, 
sedert het vorige verzoek is afgewezen. 

§ 3. Slotbepalingen. 
6. Onze Minister van Justitie kan nadere 

regelen ter uitvoering van dit besluit vast
stellen. 
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7. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien zijner 
afkondiging. 

2. Het kan worden aangehaald als "Re
geling ontzetting rechten". 

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. 

Het Loo, den 23sten Augustus 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 30 Augustus z946). 
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24 Augustus z946. BESLUIT, houdende de 
bekendmaking van het op 20 December 
1945 te Londen tusschen Nederland en 
het Vereenigd Koninkrijk van Groot 
Brittannië en Noord-Ierland gesloten 
Protocol tot het verstrekken van betaal
middelen en van wederzijdschen bijstand 
voor Nederlandsch-lndië . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien het op 20 December 1945 te Lon

den tusschen Nederland en het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot Brittannië en Noord
Ierland gesloten Protocol tot het verstrekken 
van betaalmiddelen en van wederzijdschen 
bijstand voor Nederlandsch-Indië, met de 
daarbij gewisselde nota's, van welke stukken 
een afdruk en een vertaling bij dit Besluit 
zijn gevoegd. 1 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken dd. 19 Augustus 1946, 
Directie van Economische Zaken en Afdee-
ling Kabinet en Protocol No. ' (I-231)-54497; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd Protocol, met de daarbij 

gewisselde nota's, alsmede de vertaling daar
van, te doen bekend maken door de plaat
sing 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 te dezen wordt ver
eischt. 

Het Loo, den 24sten Augustus 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v . Buiten/. z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. zo September z946). 

VERTALING. 

PROTOCOL. 

De Koninklijke Nederlandsche Regeering, 
handelende ten behoeve van de Koninklijke 
Nederlandsch-Indische Regeering, en de Re
geering van het Vereenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, wen
schende een regeling te treffen voor de ver-

1 De Engelsche tekst is niet opgenomen, 
(Red.). 
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deeling van de uitgaven in verband met den 
oorlog tegen Japan, komen het volgende 
overeen: 

Art. 1. 1. De Regeering van het Veree
nigd Koninkrijk zal, onder voorbehoud van 
het recht tot het nemen van een uiteinde
lijke beslissing in het licht van haar eigen 
mogelijkheden en verantwoordelijkheden, 
van den dag af van in werking treding van dit 
Protocol, geen terugbetaling vorderen van 
de kosten van uitrusting (met inbegrip van 
de voorziening van oorlogsmateriaal) en on
derhoud door departementen of instanties 
van de Regeering van het Vereenigd Ko
ninkri.ik, van de Nederlandsch-Indische 
Strijdkrachten. 

2. Na afloop van den looptijd van dit 
Protocol kan de Regeering van het Vereenigd 
Koninkrijk de teruggave vorderen van alle 
ingevolge dit artikel verstrekte goederen die 
niet zijn verloren gegaan, vernietigd of ver
bruikt. 

Art. 2. 1. De kosten, waarop het bepaal
de in artikel 1 lid 1 van dit Protocol betrek
king heeft, zijn de kosten van alle soorten 
leveranties, voorraden, uitrusting en mate
riaal alsmede alle diensten en faciliteiten, die 
in verband met den oorlog tegen Japan voor 
de uitrusting en het onderhoud van de Ne
derlandsch-Indische Strijdkrachten vereischt 
zullen zijn en die het doeltreffendst kunnen 
worden verstrekt en rechtstreeks verstrekt 
worden door departementen en instanties 
van de Regeering van het Vereenigd Ko
ninkrijk, met inbegrip van de kosten van de 
voorzieningen voor de opleiding (met uitzon
dering van de opleiding van het personeel 
van de Luchtstrijdkrachten) en het vervoer 
en van de noodige administratieve, onder
houds- en medische diensten, gemaakt door 
voornoemde departementen of instanties ten 
behoeve van de Nederlandsch-Indische 
Strijdkrachten. 

2. Het bepaalde in artikel 1, lid 1 van dit 
Protocol zal niet van toepassing zijn op de 
soldij, toelagen, pensioenen, en andere ver
goedingen voor leden van de Nederlandsch
lndische Strijdkrachten, of op andere uitga
ven, niet vallende onder deze overeenkomst. 

Ingeval de voorzieningen, vermeld in lid 1 

van dit artikel, moeten worden verkregen 
buiten de departementen en instanties van 
de Regeering van het Vereenigd Koninkrijk, 
maar deze vallen onder deze overeenkomst, 
zullen de kosten van dergelijke voorzienin
gen door de Regeering van het Vereenigd 
Koninkrijk worden terugvergoed. 

Art. 3. De Nederlandsch-Indische Regee
ring zal, onder voorbehoud van het recht tot 
het nemen van een uiteindelijke beslissing 
in het licht van haar eigen mogelijkheden en 
verantwoordelijkheden, aan de Britsche 
Strijdkrachten die op Nederlandsch-lndisch 
grondgebied opereeren, betrokken in opera
ties tegen Japan, wederkeerig hulp verleenen 
bestaande uit de volgende soorten van bij
stand, wanneer en in die mate waarin blijkt, 
dat zij het doeltreffendst binnen het grond
gebied van Nederlandsch-Indië kunnen wor
den verkregen: 

1946 

1. Die producten en materialen, en die 
beschikbare faciliteiten, inlichtingen, dien
sten en arbeidsprestaties, dewelke voornoem
de Britsche Strijdkrachten voor militaire 
doeleinden zullen behoeven. 

2. Producten -en materialen, en beschik
bare inlichtingen, diensten en arbeidspresta
ties, die voor andere gemeenschappelijke mi
litaire doeleinden binnen het Nederlandsch
Indische grondgebied vereischt zullen zijn, 
met inbegrip van de aanleg van werken van 
blijvenden aard en andere militaire objecten. 

3 . De kosten van het militair binnen
landsch bestuur in Nederlandsch-lndië. 

Art. 4. 1. Na afloop van den looptijd 
van dit Protocol kan de Nederlandsch-Indi
sche Regeering teruggave vorderen van alle 
goederen, die overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 3 zijn verstrekt en niet zijn verlo
ren gegaan, vernietigd of verbruikt. 

2 . Het bepaalde in artikel 3 van dit Pro
tocol zal niet van toepassing zijn op de soldij, 
toelagen, pensioenen en andere vergoedingen 
aan leden van de Britsche Strijdkrachten of 
andere Britsche of Geallieerde burgers of ci
viele personen die rechtstreeks in dienst zijn 
bij de Regeering van het Vereenigd Konink
rijk anders dan die binnen het grondgebied 
van Nederlandsch-Indië werkzaam zijn ten 
einde de diensten en faciliteiten vermeld in 
artikel 3 te verstrekken. 

3. Voorzoover mogelijk zal de wederkee
rige hulp vermeld in artikel 3 van dit Pro
tocol rechtstreekl! door departementen of in
stanties van de Nederlandsch-Indische Re
geering verstrekt worden en zullen recht
streeksche plaatselijke leveranties door de 
Britsche Militaire Autoriteiten die uitgaven 
van middelen als bedoeld in artikel 7, lid 1, 

ten gevolge hebben, tot een minimum be
perkt gehouden worden. 

Art. 5. De Koninklijke Nederlandsch-In
dische Regeering verbindt zich hierbij om 
bedragen in Nederlandsch-Indische valuta 
ter beschikking van het British War Office 
te stellen, tot den omvang, dien de Britsche 
Strijdkrachten in Nederlandsch-Indië zullen 
behoeven. · 

Art. 6. Bij het einde van den looptijd van 
dit Protocol zal het British War Office aan 
de Koninklijke Nederlandsch-Indische Re
geering alle Nederlandsch-Indische betaal
middelen, welke nog in zijn bezit zijn, terug- · 
geven. 

Art. 7. x. Voorzoover de bedragen, ge
noemd in artikel 5 gebruikt worden om ten 
behoeve van de Britsche Strijdkrachten voor
raden, leveranties, diensten en faciliteiten te 
verkrijgen en voor het militaire binnen
landsch bestuur als genoemd in artikel 3 van 
dit Protocol, zal geen terugbetaling door de 
Regeering van het Vereenigd Koninkrijk 
plaats vinden. 

2. Voorzoover dergelijke bedragen ge
bruikt worden voor soldij, toelagen, pensioe
nen en andere vergoedingen voor de Britsche 
Strijdkrachten in Nederlandsch-lndië en an
dere uitgaven, die niet · onder dit Protocol 
vallen, zal de Regeering van het Vereenigd 
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Koninkrijk ieder kwartaal de tegenwaarde in 
sterling van de aldus gebruikte som, bere
kend naar den officieelen wisselkoers, die 
van kracht was op het moment dat de Ne
derlandsch-Indische guldens gebruikt wer0 

den, ter beschikking van de Koninklijke Ne
derlandsch-Indische Regeering stellen. 

Art. 8. De Regeering van het Vereenigd 
Koninkrijk verbindt zich alle goederen, die 
worden gevorderd door de Britsche Strijd
krachten of gekocht tegen Nederlandsch-In
dische guldens, te vervangen of tegen ster
ling de kosten ervan te vergoeden, voorzoo
ver deze vervanging vereischen door goede
ren die uiteindelijk in andere dan Neder
landsche of Nederlandsch-Indische valuta 
betaald moeten worden. Dit heeft echter 
geen betrekking op ingevoerde goederen die 
redelijkerwijs bezien beschouwd kunnen wor
den minder belangrijke bijkomstige bestand
deelen te zijn van een goed dat afgewerkt is 
geleverd of van een bewezen dienst. 

Art. 9. De Regeering van het Vereenigd 
Koninkrijk en de Koninklijke Nederlandsch
Indische Regeering zullen tezamen overleg 
plegen ten aanzien van de toepassing in bij
zonderheden van dit Protocol. Evenzoó zal 
elke moeilijkheid die met betrekking tot de 
interpretatie of de toepassing van dit Proto
col ontstaat, en ieder twijfelpunt, dat zou 
kunnen ontstaan ten aanzien van den aard 
van de voorraden, leveranties, diensten en 
faciliteiten, vallende onder het bepaalde in 
de artikelen 1, lid 1 en-~ liet 1 of ten aanzien 
van de mate, waarin deze voorraden, leveran
ties, diensten en faciliteiten zullen worden 
verstrekt, worden opgelost in overleg tus
schen de contracteerende Regeeringen. 

Art. 10. De dag van inwerkingtreding 
van dit Protocol zal zijn de 1ste Juni 1944. 

Art. II. Dit Protocol zal van kracht blij
ven tot zes maanden na de algemeene sta
king van de vijandelijkheden tegen Japan, 
met dien verstande, dat van den dag af van 
de algemeene staking der vijandelijkheden 
het bepaalde in art. 2 slechts van toepassing 

. zal zijn, op het voortgezette onderhoud van 
de Nederlandsch-Indische Strijdkrachten. De 
contracteerende Regeeritigen zullen tezamen 
overleg plegenten aanzien van de regelingen 
die na afloop van den looptijd van dit Pro
tocol getroffen zullen moeten worden. 

Ten bewijze waarvan de ondergeteeken
den, daartoe naar behooren door hunne on
derscheidene Regeeringen gemachtigd, dit 
Protocol hebben geteekend en daaraan hun
ne zegels hebben gehecht. 

Gedaan te Londen in tweevoud dezen 
2osten dag van December 1945. 

Voor de Koninklijke Nederlandsche Re
geering: 

E. TEIXEIRA DE MATTOS. 

Voor de Regeering van het Vereenigd Ko
ninkrijk van Groot Brittalnnië en Noord
]erland: 

PHILIP NOEL-BAKER. 
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Ver t a 1 ing. 

MINISTERIE VAN BUITENLAND-
SCHE ZAKEN S. W. t. 

20 December 1945. 

HoogWelGeboren Heer, 

Ik heb de eer, ter gelegenheid van de on
derteekening dd. heden van het Protocol tot 
het verstrekken van betaalmiddelen en we
derzijdschen bijstand voor Nederlandsch-In
dië, de volgende punten van bespreking vast 
te leggen. 

2. De Nederlandsch-Indische Strijdkrach
ten, bedoeld in de Overeenkomst zullen wor -
den geacht te omvatten alle eenheden van de 
Nederlandsche Strijdkrachten (met inbegrip 
van land-, zee- en luchtstrijdkrachten), die 
bestemd zijn voor den dienst in het Verre 
Oosten. 

1. Deze Overeenkomst zal worden be
schouwd te dekken alle voorzieningen of fa
ciliteiten die voor de contingenten van de 
Dominions en andere Geallieerden, die met 
de Britsche Strijdkrachten in Nederlandsch
Indië opereeren, worden verstrekt. Voorts 
zullen maatregelen worden genomen, zoodat 
van alle voorschotten in betaalmiddelen 
aan Amerikaansche en andere Geallieerde 
Strijdkrachten terstond mededeeling zal 
worden gedaan aan de Koninklijke Neder
landsch-Indische Regeering, die rechtstreeks 
financieele regelingen met de betrokken Re
geeringen zal treffen. 

4. Voorts heb ik de eer te verklaren, dat 
de Britsche Militaire autoriteiten zich alle 
mogelijke moeite zullen getroosten om te 
voorkomen, dat leden van de Britsche Strijd
krachten Nederlandsch-Indische betaalmid
delen in andere valuta omzetten, of uitvoe
ren, boven de bedragen opgenomen voor de 
doeleinden, genoemd in artikel 4, lid 2 van 
het Protocol. 

5. Ik zal mij verheugen, indien U mij zou 
willen mededeelen, of de bovenstaande pun
ten van overeenstemming juist zijn. 

Ik heb de eer te zijn, met buitengewone 
hoogachting, HoogWelGeboren Heer, Uw 
dienstwillige dienaar, 

( voor den waamemenden Minister 
van Buitenlandsche Zaken) 

PHILIP NOEL BAKER. 

Aan Jonkheer E. TEIXEIRA DE MA TTOS 
etc., etc., etc., 
21A, Portman Square, W. r. 

Ver t a 1 ing. 

AMBASSADE DER NEDERLANDEN. 

Londen, 20 December 1945. 

Excellentie, 

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen 
van Uwer Excellentie's nota dd. heden, waar
in bepaalde punten van overeenstemming, 
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bereikt in verband met het Protocol betref
fende het verstrekken van betaalmiddelen 
en wederzijdschen bijstand, dat heden is ge
teekend, werden vermeld. 

Ik heb de eer te bevestigen, dat de punten 
van overeenstemming, uiteengezet in Uw 
nota, juist zijn. 

Ik heb de eer te verblijven, met de· meeste 
hoogachting, Uwer Excellentie's dienstwillige 
dienaar 

E. TEIXEIRA DE MATTOS. 

Zijner Excellentie 
Ernest Bevin, M.P. 
etc., etc., etc., 

S. G 221 

28 AuRustus 1946. BESLUIT, houdende 
tijdelijke verhooging van het bedrag van 
het uitgesteld pensioen, als bedoeld in 
het eerste en vierde lid van artikel 3 van 
het Koninklijk besluit van 3 Augustus 
1922 (Staatsblad No. 479), tot regeling · 
van de toekenning van wachtgeld aan 
burgerlijke Rijksambtenaren. 

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

Binnenlandsche Zaken dd. 24 Juni 1946, No. 
3002 IV, Afdeeling Pensioenen en Wacht
gelden; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
bedrag van het uitgesteld pensioen, als be
doeld in het eerste en vierde lid van artikel 
3 van Ons besluit van 3 Augustus 1922 
(Staatsblad No. 4 79), laatstelijk gewijzigd 
bij beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken dd. 27 Juni 1942 (Nederlandsche 
Staatscourant 1942, No. 123) tijdelijk te ver
hoogen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Juli 1946 No. 20); 

Gezien het nader r,ipport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 1 7 
Augustus 1946, No. 3002 VI, Afdeeling Pen
sioenen en Wachtgelden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel. 

Het bedrag van het uitgesteld pensioen, 
als bedoeld in het bepaalde bij het eerste en 
vierde lid van artikel 3 van Ons besluit van 
3 Augustus 1922 (Staatsblad No. 479), laat
stelijk gewijzigd bij beschikking van den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken dd. 27 Juni 1942 (Ne
derlandsche Staatscourant 1942 No. 123), 
wordt met ingang van 1 Januari 1945 met 
25 ten honderd verhoogd, met dien verstan
de, dat deze verhooging een bedrag van f 500 
niet overschrijdt. 

De in het voorgaand lid vervatte verhoo
ging geldt tot 1 Januari 1946. Onze Minister 
van Binnenlandsche Zaken is bevoegd dezen 
termijn, bij gebleken noodzakelijkheid,' tot 
1 Januari 1947 te verlengen. · 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel 

1946 

hem betreft, 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 ~oo, den 28sten Augustus 1946. 

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

(Uitgeg . 10 September 1946.) 
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30 Augustus 1946. WET, houdende een 
noodvoorziening met betrekking tot de 
gemeenteraadsverkiezingen in een aan
tal gemeenten. 

Bijl. Hand. II 1946 II, 253; 
Hand. II 1946 II, bladz. 97-102. 
Bijl, Hand. 1 1946 II, 253; 
Hand. 1 1946 II, bladz. 34-36. 

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

dat in de gemeente Deventer, Geleen, Nij
megen, Odoorn, Ottersum, Voerendaal en 
Zwijndrecht, mede in verband met de bui
tengewone omstandigheden candidatenlijsten 
niet met inachtneming van het gestelde in 
het eerste lid van artikel .'15 der kieswet zijn 
ingediend en uit dien hoofde zijn ongeldig 
verklaard, onderscheidenlijk niet zijn aan
vaard wegens overschrijding van den in ge
noemd artikel bedoelden termijn, tengevolge 
waarvan een evenredige vertegenwoordiging 
van de in genoemde gemeenten onder de be
volking bestaande stroomingen met betrek
king tot de huishouding der gemeente niet 
mogelijk is, en dat mitsdien een bijzondere 
voorziening gewenscht is; 

Zoo is het, dat Wij den Raad v. State enz.: 
Art. 1. 1. In afwijking van het bepaalde 

in artikel :is, eerste lid, der kieswet kunnen 
de candidatenlijsten, welke ter gelegenheid 
van de op II Juni 1946 gehouden candidaat
stelling voor de verkiezing van de raden der 
gemeenten Deventer, Geleen, Nijmegen, 
Odoorn, Ottersum, Voerendaal en Zwijn
drecht wegens overschrijding van den in ge
noemd artikel bedoelden termijn niet door 
den voorzitter van het hoofdstembureau zijn 
aanvaard, alsnog worden ingediend op een 
door den burgemeester te bepalen en aan be
langhebbenden per aangeteekenden brief 
mede te deelen dag en uur. 

2. In afwijking van het bepaalde in ar
tikel 43, onder a, der kieswet worden de can
didatenlijsten, welke ter gelegenheid van de 
op IX Juni 1946 gehouden candidaatstelling 
voor de verkiezing van de raden der gemeen
ten Deventer, Geleen, Nijmegen, Odoorn, 
Ottersum, Voerendaal en Zwijndrecht met 
toepassing van genoemd artikel zijn ongeldig 
verklaard, alsnog geacht geldig te zijn. 

2. Met betrekking tot de lijsten, in arti
kel 1 bedoeld, worden de artikelen :is tot en 
met 49a der kieswet toegepast, met dien ver
stande, dat wordt gelezen in: 

art. 41, derde lid: ,,Binnen twee dagen", i11 
plaats van: ,,Binnen drie dagen"; 
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art. 42, eerste lid: ,.Uiterlijk op den vijf
den dag", in plaats van: ,,Uiterlijk op den 
achtsten dag"; 

art. 46, eerste lid: ,,binnen vier dagen", in 
plaats van: ,,binnen vijf dagen"; 

art. 47, eerste lid: ,.op den dag van de be
-handeling", in plaats van: .,uiterlijk op den 
dag na de behandeling". 

3. Nadat met betrekking tot de in artikel 
1 genoemde lijsten de openbare kennisgeving, 
bedoeld in artikel 49a der kieswet, heeft 
plaatsgevonden, wordt artikel 50a der. kies
wet voor alle lijsten van elk der in artikel 1 
bedoelde gemeenten opnieuw toegepast. 

4. 1. In afwijking van het bepaalde in 
artikel 71 van de wet van 1 Maart 1946 
tot aanvulling en wijziging van de kieswet, 
de provinciale wet en de gemeentewet, als
mede bijzond~re voorzieningen met _he~ oog 
op de in 1946 te houden verk1ezmgen 
(Staatsblad no. G 41) bepalen burgemeester 
en wethouders der in artikel 1 genoemde ge
meenten den dag, waarop de stemmingen ge
schieden voor de verkiezing van de leden van 
de raden hunner gemeente. 

2. Deze stemming dient te geschieden 
binnen dertig dagen na den dag van inwer
kingtreding dezer wet en niet eerder dan 
veertien dagen na dien, onderscheidenlijk na 
den in het slot van het eerste lid van artikel 
1 bedoelden, dag. 

5. Met betrekking tot de verkiezing, in 
artikel 4 bedoeld, wordt in de gemeentewet 
gelezen in: 

art. 18, vierde lid: ,,binnen tien dagen", 
in plaats van: .,binnen drie weken". 

6. 1. Wanneer in één of meer van de in 
artikel 1 genoemde gemeenten de in artikel 
53 der kieswet bedoelde oproepingen reeds 

" zijn verzonden met vermelding van 26 Juli 
1946 als dag der stemming, behoeft geen 
nieuwe oproeping voor de verkiezing, in ar
tikel 2 bedoeld, te worden verzonden, doch 
kan worden volstaan met een openbare ken
nisgeving, aanduidende den nieuwen dag der 
verkiezing. 

2. Deze kennisgeving moet tenminste 
drie dagen vóór den tot stemming bepaalden 
tijd op een voldoend aantal plaatsen in de 
gemeente worden aangeplakt; indien in de 
gemeente één of meer plaatselijke bladen 
verschijnen, dient de kennisgeving tevens 
daarin te worden opgenomen. 

7. In afwijking in zooverre van het be
paalde in artikel 89 van de gemeentewi:t ge
schiedt dé verkiezing van wethouders m de 
in artikel 1 bedoelde gemeenten zoo spoedig 
mogelijk. 

8. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 3osten 

·Augustus 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 2 September 1946). 
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JO Augustus J946. WET tot afwijking van 
de wet van 23 Juli 1908 (Staatsblad no. 
236) tot invoering van een wettelijken 
tijd. 

Bijl.: Hand. II 1946 I, 238; 
Hand. Il 1946 Il, bladz. 13; 
Bijl.: Hand. I 1946 Il, 238; 
Hand. I 1946 Il, bladz . . 14• 

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

dat het wenschelijk is, zoolang de tegenwoor
dige buitengewone omstandigheden voort: 
duren, af te wijken van de wet van 23 Juh 
1908 (Staatsblad no. 236) tot invoering van 
een wettelijken tijd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State enz. 
Art. 1. Gerekend van het in artikel 21, 

eerste lid, van het Besluit bezettingsmaatre
gelen, Staatsblad no. E 93, bedoelde t!~dst~p, 
tot een nader door Ons te bepalen ttJdsttp, 
wordt artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 
(Staatsblad no. 236) als volgt gelezen: 

De wettelijke tijd in Nederland is de Mid
den-Europeesche tijd. 

2. Gerekend van het in artikel 21, eerste 
lid, van het Besluit bezettingsmaatregelen, 
Staatsblad no. E 93, bedoelde tijdstip tot 16 
September 1945 wordt in artikel 2 der wet 
van 23 Maart 1918 (Staatsblad no. 1'65), ge
wijzigd bij de wet van 22 Maart 1922 
(Staatsblad no. 130), voor de woorden "mid
delbare zonnetijd van Amsterdam" gelezen: 
Midden-Europeesche tijd, en voor de woor
den ,middelharen zonnetijd van Amsterdam" 
gele;en: Midden-Europ~eschen tijd. . 

3, Van 16 September 1945 af tot het m 
artikel 1 bedoelde, nader door Ons te bepa
len tijdstip wordt de wet van 23 Maart 1918 
(Sta~tsblad no. 165), gewijzigd bij de wet 
van 22 Maart 1922 (Staatsblad no. 130), 
buiten werking gesteld. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 3osten 

Augustus 1946. 

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

(UitsetJ. 6 September z946). 

S. G 224 

JO Augustus 1946. WET tot bekrachtiging 
van een met toepassing van het tweede 
lid van artikel 183 van de Indische 
Staatsregeling vastgestelde ordonnantie. 
(Heffing van opcenten op invoerrech
ten.) 

Bijl. Hand. II 1945/46, 226. 
Hand. II 1946II, bladz. 97. 
Bijl. Hand. I 1946 Il, 226. 
Hand. I 1946 Il , bladz. 34. • 

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

dag de bekrachtiging wenschelijk is van de 
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met toepassing van artikel 183, tweede lid, 
der Indische Staatsregeling, juncto artikel 2 

van Ons besluit van 23 December 1943 
(Staatsblad no. D 65), vastgestelde ordon
nantie van 16 Januari 1946 (l,ndisch Staats-
blad no. 6), inzake de heffing van opcenten 
op de invoerrechten volgens het tarief van 
de Indische Tariefwet; 

Zoo is het,dat Wij,denRaad van State enz. 

Eenig artikel. 
De met toepassing van artikel 183, tweede 

lid, der Indische Staatsregeling vastgestelde 
ordonnantie van 16 Januari 1946 (Indisch 
Staatsblad no. 6) inzake de heffing van op
centen op de invoerrechten volgens het Ta
rief van de Indische Tariefwet, wordt be
krachtigd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 3osten 

Augustus 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd. J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. IO September z946.) 

S. G 226 

30 Augustus z946. WET, strekkende de in 
rijksmarken luidende bezittingen van 
De Nederlandsche Bank onder bepaalde 
voorwaarden te doen overgaan op den 
Staat der Nederlanden. 

Bijl. Hand. II z946 I, 250. 
Hand. II z946 Il, bladz. 66. 
Bijl. Hand. I z946 Il 250. 
Hand. I z946 Il, bladz. 34. 

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

dat het wenschelijk is de in rijksmarken lui
dende bezittingen van De Nederlandsche 
Bank N.V. onder bepaalde voorwaarden te 
doen overgaan op den Staat der Nederlan
den, en tevens een voorziening te treffen met 
betrekking tot de eventueele toepassing van 
artikel 12 van de Bankwet 1937 (Staatsblad 
z937, no. 401); 

Zoo is het,dat Wij,denRaad van State enz. 
Art. 1. Onze Minister van Financiën is 

gemachtigd onder door hem nader te stellen 
voorwaardeh en bedingen met De Neder
landsche Bank N.V., te Amsterdam, een 
overeenkomst aan te gaan, strekkende om de 
in rijksmarken luidende bezittingen van ge
noemde bankinstelling te doen overg~an op 
den Staat der Nederlanden. Deze overeen
komst zal onder voorbehoud van nadere cor
recties betrekking hebben op 5.932.802.186,48 
rijksmarken, over te nemen tegen een koers 
van honderd gulden Nederlandsch courant 
per 132,70 rijksmarken. 

2. Indien De Nederlandsche Bank N .V. 
ihgevJlge de overeenkomstig het vorig arti
kel te stellen voorwaarden en bedingen een 
schuldvordering op den Staat mocht verkrij
gen, is het bepaalde in het eerste lid van ar
tikel 12 der Bankwet 1937 (Staatsblad 1937, 
no. 401) daarop niet van toepassing. 

3. D e tegenwaarde van de krachtens arti-
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kei 1 van deze wet door den Staat der Ne
derlanden over te nemen in rijksmarken lui
dende bezittingen van de Nederlandsche 
Bank zal worden beschouwd als nadeelig sal
do van den Buitengewonen Dienst en wor
den opgenomen in het ingevolge artikel 86a 
der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 
25g) in te dienen wetsontwerp, strekkende 
tot afboeking van de voordeelige en nadee
lige saldi der Rijksrekeningen over de jaren 
1939 tot en met 1948. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 3osten 

Augustus 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg. IJ September z946.) 
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30 Augustus z946. WET, houdende regeling 
in zake uiterlijke kenmerken van effec
ten of onderdeelen daarvan. 

Bijl. Hand. II z946 I, 248. 
Hand. II z946 Il, bladz. 66. 
Bijl. Hand. l z946 Il, 248. 
Harid. I z946 II, bladz. 34. 

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

dat het in verband met de effectenregistratie 
wenschelijk is, Ons het vaststellen van voor
schriften voor te behouden met betrekking 
tot uiterlijke kenmerken van effecten of on
-derdeelen daarvan, zoomede de straffen te 
bepalen, welke op overtreding van die voor
schriften worden gesteld; 

Zoo is het,dat Wij,qenRaad van State enz. 
Art. 1. Voor de toepassing van de bij of 

krachtens deze wet vastgestelde bepalingen 
wordt verstaan onder: 

.,effecten": aandeelen, obligaties, pand
brieven, certificaten van aandeelen, van 
obligaties of van anderè waarden, depot
fractiebewijzen, winst- en oprichtersbewij
zen, optiebewijzen en soortgelijke waarde
papieren; alles voorzoover deze stukken zijn 
uitgegeven door of ten laste van 

a . Nederland, Nederlandsch-Indië, Suri
name, Curaçao, provinciën, gemeenten, wa
ternchappen of andere publiekrechtelijke 
lichamen in het Koninkrijk; 

b. vennootschappen, maatschappijen, fond
sen, vereenigingen, organisaties, instellingen 
of andere al dan niet rechtspernoènlijkheid 
bezittende lichamen, gevestigd binnen het 
Koninkrijk; 

en wat betreft depotfractiebewijzen en cer
tificaten van aandeelen, van obligaties of 
van andere waarden, uitgegeven door binnen 
het Koninkrijk gevestigde Trust- en Admini
stratiekantoren en soortgelijke instellingen, 
ongeacht of de oorspronkelijke effecten al 
dan niet zijn uitgegeven door of ten laste 
van lichamen als onder a en b bedoeld. 

2. Wij behouden Ons voor, bij algemee
nen maatregel van bestuur regelen te stel-

• 
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len met betrekking tot uiterlijke kenmerken 
van effecten of onderdeelen daarvan. 

3. x. Hij , die eenige verplichting of eenig 
verbod, in het leven geroepen krachtens het 
vorige artikel, opzettelijk niet nakomt of 
overtreedt, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste 6 jaren of geldboete 
van ten hoogste f 50,000. Het feit wordt be
schouwd als misdrijf. 

2. Hij, aan wiens schuld het te wijten is, 
dat eenige verplichting of eenig verbod, in 
het leven geroepen krachtens het vorige ar
tikel, niet wordt nagekomen of wordt over
treden, wordt gestraft met gevangenisstraf of 
hechtenis van ten hoogste een jaar of geld
boete van ten hoogste f 10,000. Het feit wordt 
beschouwd als misdrijf. 

3. Indien een feit, strafbaar gesteld in 
het eerste of tweede lid, wordt begaan door 
of vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen hem, die tot het plegen van het feit 
opdracht gaf of die de feitelijke leiding had 
bij het verboden handelen of het nalaten. 

4. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien van hare 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 3osten 

Augustus 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. z3 September z946.) . 
S. G 229 

30 Augustus z946. WET, houdende goed
keuring van de Akte van wijziging van 
het Statuut van de Internationale Ar
beidsorganisatie (Parijs 1945). 

Bijl. Hand. IJ z946 1, .247. 
Hand. IJ z946 Il, bladz. 65. 
Bijl. Hand. I z-946 Il, .247. 
Hand. I z946 Il, bladz. 14. 

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

dat de Akte van wijziging van het Statuut 
van de Internationale Arbeidsorganisatie, 
aangenomen in de 27e van 15 October tot 5 
November 1q45 te Parijs gehouden Interna
tionale Arbeidsconferentie, alvorens te kun
nen worden bekrachtigd, ingevolge artikel 
60, lid 2 der Grondwet de goedkeuring der 
S taten-Genera!!l behoeft, en daarbij gelet op 
het Besluit van 26 Maart 1920 houdende de 
bekendmaking van de toetreding van Neder -
land tot het Volkenbondverdrag (Stbl . 1920 
no. 127) en op het Besluit van 2 Juli 1934 

" houdende de bekendmaking van de wijziging 
van Deel XIII, artikel .,Q3 van het Vredes
verdrag van Versailles (Stbl. 1q,4 no. 357); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art: 1. De Akte van wijziging van het 

Statuut van de Internationale Arbeidsorga-
nisatie, aangenomen in de 2 7e van 1 5 Octo
ber tot 5 November 1945 te Parijs gehouden , 
Internationale Arbeidsconferentie, in afdruk 
nevens deze wet gevoegd, wordt goedgekeurd. 
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2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 1 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 3osten 

Augustus 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v . Buiten/. z., W . VAN BOETZELAER. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd. J. A. JONKMAN. 

/ (Uitgeg. 7 September z946.) ( 

Engelsche tekst. 

INSTRUMENT }' OR THE AMENDMENT 
OF THE CONSTITUTION OF THE 

INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANISATION. 

The Genera! Conference of the Interna
tional Labour Organisation, 

Having been convened at Paris by the 
Governing Body of the International Labour 
Office, and having met in its Twenty-seventh 
Session on 15 October 1945; and 

Having decidec! upon the adoption without 
delav of a limited number of amendments to 
the -Constitution of the International La
bour Organisation designed to deal with pro
blems of immediate urgency, which are in
cluded in the fourth item on the agenda of 
the Session, adopts this fifth day of Novem
ber of the year 1945, the following instru
ment embodying amendments to the Con
stitution of the International Labour Orga
nisation, which may be cited as the Consti
tution of the International Labour Organisa
tion Instrument of Amendment, 1945: 

Art. x. . In the final paragraph of the 
P reamble .to the Constitution of the Organi
sation, the words "Constitution of the In
ternational Labour Organisation", shall be 
inserted after the word "following". 

Art. 2. x. The following paragraphs shall 
be substituted for the present paragraph 2 

of Article x of the Constitution of the Orga
nisation: 

2. The Members of the International L a
bour Organisation shall be the States which 
were Members of the Organisation on 1 N o
vember 1945, and such other States as may 
become Members in pursuance of the pro
visions of paragraphs 3- and 4 of this Article. 

3. Any original Member of the United 
N a t ions and any State admitted to member
ship of the United Nations by a decision of 
the Genera! Assembly in accordance with 
the provisions of the Charter may becom e a 
Mem ber of the International Labour Orga
nisation by communicating to the D irector 
of the International Labour Office its forma! 
acceptance of the obligations of the Çonsti
tution of the I nternational Labour Organisa
tion . 

4. T he Genera! Conference of the Inter
national L abour Organisation may also ad
mit Members to the Organisation by a vote 
concurred in by two-thirds of t he delegates 
attending the Session, including two-thirds 
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of the Government. delegates present and 
voting. Such admission shall take effect on 
the communication to the Director of the In
ternational Labour Office-Öy the Government 
of the new Member of its formal acceptance 
of the obligations of the Constitution of the 
Organisa tion. 

5. No Member of the International La
bour Organisation may withdraw from the 
Organisation without giving notice of its in
tention so to do to the Director of the In
ternational Labour Office. Such notice shall 
take effect two years after the date of its 
reception by the Director, subject to the 
Member having at that time fulfilled all fi
nancial obligations arising out of its member
ship. When a Member has ratified any In
ternational Labour Convention, such with
drawal shall not affect the continued validity 
for the period provided for in the Conven
tion of all obligations arising thereunder or 
relating thereto. 

6. In the event of any State having ceased 
to be a Member of the Organisation, its re
admission to membership shall be govemed 
by the provisions of paragraph 3 or para
graph 4 of this Article as the case may be. 

Art. 3. The following shall be substituted 
for the present text of Article 13 of the 
Constitution of the Organisation: 

x. The International Labour Organisa
tion may make such financial and budgetary 
arrangements with the United Nations as 
may appear appropriate. 

2 . Pending the conclusion of such arran
gements or if at any time no such arrange
ments are in force: 

a. each of the Members wil! pay the tra
velling and subsistence expenses of its Dele
gates and their advisers and of its Repre
sentatives attending the meetings of the Con
ference or the Governing Body, as the case 
may be; 

b. all the other expenses · of the Inter
national Labour Office and of the meetings 
óf the Conference or Goveming Body shall 
be paid by the Director of the International 
Labour Office out of the general funds of the 
International Labour Organisation; 

c. the arrangements for the approval, al
location and collection of the bud~et of the 
International Labour Organisation shall be 
determined by the Conference by a two
thirds majority of the votes cast by the de
legates present, and shall provide for the 
approval of the budget and of the arrange
ments for the allocation of expenses among 
the Members of the Organisation by a com
mittee of Government representatives. 

3. The expenses of the International La
bour Organisation shall be home by the 
Members in accordance with the arrange
ments in force in virtue of paragraph 1 or 
paragraph 2 (c) of this Article. 

4. A Member of the Organisation which 
is in arrears in the payment of its financial 
contribution to the Organisation shall have 
no vote in the Conference, in the Goveming 
Body, in any Committee, or in the elections 
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of members of the Goveming Body, if the 
amount of its arrears equals or exceeds the 
amount of the contributions due from it for 
the preceding two full years. The Conference 
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. · 

5. The Director of the International La
bour Office shall be responsible to the Go
verning Body for the proper expenditure of 
the funds of the International Labour Or
ganisation. 

Art. 4. The following shall be substituted 
for the present text of Article 36 of the Con
stitution of the Organisatiori: 

Amendments to this Constitution which 
are adopted by the Conference by a majority 
of two-thirds of the votes cast by the dele
gates present shall take effect when ratified 
or accepted by two-thirds of the Members of 
the Organisation including five of the eight 
Members which are represented on the Go
verning Body as Members· of chief industrial 
importance in accordance with the provisions 
of paragraph 3 of Article 7 of this Consti
tution. 

Art. 5. Three copies of this instrument of 
amendment shall be authenticated by the 
signature of the President of the Conference 
and the Director of the International Labour 
Office. Of these copies one shall be deposited 
in the archives of the International Labour 
Office, one with the Secretary-General of the 
League of Nations, and one with the Secre
tary-General of the United Nations. The Di
rector will colllll\unicate a certified copy of 
the instrument to each of the Members of 
the International Labour Organisation. 

Art. 6. x. The forma! ratifications or ac
ceptances of this instrument of amendment 
shall be communicated to the Director of 
the International Labour Office, who shall 
notify the Members of the Organisation of 
the receipt thereof. 

2 . This instrument of amendment will 
come into force in accordance with the exist
ing provisions of Article 36 of the Consti
tution of the International Labour Organisa
tion. If the Council of the Le3gue of Nations 
should cease to exist before this instrument 
has come into force, it shall come into force 
on ratification or acceptance by three-quar
ters of the Members of the Organisation. 

~. On the coming into force of this in
strument, the amendments set forth herein 
shall take effect as amendments to the Con
stitution of the International Labour Orga
nisation. 

4. On the coming into force of this in
strument the Director of the International 
Labour Office shall so notify all the Mem
bers of the International Labour Organisa
tion, the Secretary-General of the United 
Nations, and all the States having signed 
the Charter of the United Nations. 

The foregoing is the authentic text of the 
Constitution of the International Labour Or
ganisation Instrument of Amendment, 1945, 
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duly adopted by the General Conference of 
the International Labour Organisation on the 
fifth day of November 1945 in the course of 
its Twenty-seventh Session which was held 
at Paris. 

The English and French versions of the 
text of this instrument of amendment are 
equally authoritative. 

IN F AITH WHEREOF we have append
ed our signatures this seventh day of No
vember 1945. 

The President of the Conference 
A. PARODI. 

The Acting Director of the International 
Labour Office. 

EDWARD J. PHELAN. 

Fransche tekst. 

INSTRTTMENT POUR L'AMENDEME ' 'l' 
DE LA CONSTITUTION DE L'OR· 
GANISATION INTERNATIONALE 

DU TRAVAIL. 
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international du Travail son acceptation for
melle des obligations découlant de Ja Con
stitution de l'Organisation internationale du 
Travail. 

4. La Conférence générale de l 'Organisa
tion internationale du Travail peut égale
ment admettre des Membres dans l'Organi
sation à la majorité des deux tiers des délé
gués présents à Ja session, y compris Jes deux 
tiers des délégués gouvernementaux présents 
et votants. Cette admission deviendra effec
tive lorsque Ie gouvernement du nouveau 
Membre aura communiqué au Directeur du 
Bureau international du Travail son accep
tation formelle des obligations découlant de 
la Constitution de l'Organisation. 

5. Aucun Membre de l'Organisation in
ternationale du Travail ne pourra s'en retirer 
sans avoir donné préavis de son intention au 
Directeur du Bureau international du Tra
vail. Ce préavis portera effet deux ans après 
la date de sa réception par Je Directeur, sous 
réserve que Ie Membre ait à cette date 
rempli toutes Jes obligations financières ré
sultant de sa qualité de Membre. Lorsqu'l\.m 
Membre aura ratifié une convention inter-

La Conférence générale de l'Organisation nationale du travail, ce retrait n'affectera 
internationale du Travail. pas la validité, pour Ja période prévuè par la 

Convoquée à Paris par Je Conseil d'admi- convention, des obligations résultant de Ja 
nistration du Bureau international du Tra- convention ou y relatives. 
vail, et s'étant réunie en sa vingt-septième 6. Au cas ou un Etat aurait cessé d'être 
session Je 15 octobre 1945 ; Membre de l'Organisation, sa réadmission 

Après avoir décidé d'adopter sans délai un en qualité de Membre sera régie par Jes dis-
nombre réduit d'amendements à la Constitu- positions des paragraphes 3 ou 4 du présent 
tion de l'Organisation internationale du Tra- article. 
vail, relatifs à certains problèmes d'urgence Art. 3. Le texte actuel de l'article 13 de 
immédiate compris dans Ie point quatre de la Constitution de l' Organisation est rem-
l'Ordre du jour de la session, adopte, ce cin- placé par ce qui suit: 
quième jour de novembre 1945, !'instrument x. L'Organisation internationale du Tra-
ci-après, renfermant des amendements à Ja vail peut conclure avec les Nations Unies tels 
Constitution de l'Organisation internationale arrangements financiers et budgétaires qui 
du Travail, instrument qut sera dénommé paraîtraient appropriés. 
Instrument d'amendement à la Constitution 2. En attendant la conclusion de tels ar-
de l'Organisation internationale du Travail, rangements, ou si , à un moment quelconque, 
194.5: il n'en est pas qui soient en vigueur : 

Art. premier. Au dernier paragraphe du a. chacun des Membres paiera les frais 
Préambule de la Constitution de l'Organisa- de voyage et de séjour de ses délégués et de 
tion, Jes mots "ont convenu ce qui suit" sont leurs conseillers techniques, ainsi que de ses 
remplacés par Jes mots "approuvent Ja pré- représentants prenant part aux sessions de la 
sente Constitution de J'Organisation inter- Conférence et du Conseil d'administration 
nationale du Travail". selon Jes cas ; 

Art. 2 . x. Le texte actuel du paragraphe b. tous autres frais du Bureau interna-
2 de l'article premier de la Constitution de tional du Travail, des sessions de la Confé-
l'Organisation est remplacé par les paragra- rence ou de celles du Conseil d'administra-
phes suivants: tion seront payés par Je Directeur du Bureau 

2. Les Membres de l'Organisation inter- international du Travail sur Je budget géné-
nationale du Travail seront les Etats qui ral d e l'Organisation internationale du Tra-
étaient Membres de l'Organisation au pre- vail; 
mier novembre 1945 et tous autres Etats qui c. Jes dispositions relatives à l'approba-
deviendraient Membres conformément aux tion du budget de l'Organisation internatio
dispositions des paragraphes 3 et 4 du pré- nale du Travail , ainsi qu'à l'assiette et au 
sent article. recouvrement des contributions, seront ar-

'.l · Tout M embre originaire des Nations rêtées par Ja Conférence à la majorité des 
Unies et tout Etat admis en qualité de Mem- , deux tiers des suffrages émis par les délé
bre des Nations Unies par décision de !'As- ' gués présents et stipuleront que Je budget et 
semblée générale conformément aux dispo- Jes arrangements concernant la répartition 
sitions de la Charte peut devenir Membre des dépenses entre les Membres de J'Organi
de J'Organisation internationale du Travail sation seront approuvés par une commission 
en communiquant au Directeur du Bureau de représentants gouvernementaux. 
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3. Les frais de l'Organisation internatio
nale du Travail seront à la charge des Mem
bres, conformément aux arrangements en vi
gueur en vertu du paragraphe Ier ou du pa
ragraphe 2 du présent article. 

4. Un Membre de l'Organisation en retard 
dans le paiement de sa corttribution aux dé
penses de l'Organisation ne peut participer 
au vote à la Conférence, au Conseil d'admi
nistration ou à touté Commission, ou aux 
élections de membres du Conseil d'adminis
tration, si le montant de ses arriérés est égal 
ou supérieur à la contribution due par lui 

. pour les deux années complêtes écoulées. La 
Conférence peut néanmoins autoriser ce 
Membre à participer au vote si elle constate 
que Ie manquement est du à des circonstances 
indépendantes de sa volonté. 

5. Le Directeur du Bureau international 
du Travail est responsable vis-à-vis du Con
seil d'administration pour l'emploi des fonds 
de l'Organisation internationale du Travail. 

Art. 4. Le texte actuel de l'article 36 de 
la Constitution de l'Organisation est rem-
placé par le texte suivant: . 

Les amendements à la présente Constitu
tion adoptés par la Conférence à la majorité 
des deux tiers des suffrages érnis par les dé
légués présents entreront en vigueur lorqu'ils 
auront été ratifiés ou acceptés par les deux 
tiers des Membres de l'Organisation com
prenant cinq des huit Membres représentés 
au Conseil d'administration en qualité de 

• Membres ayant l'importance industrielle la 
plus considérable, conformément aux dispo
sitions du paragraphe 3 de l'article 7 de la 
présente Constitution. 

Art. 5. Trois exemplaires authentiques 
du présent instrument d'amendement seront 
signés par le Président de la Conférence et 
par Ie Directeur du Bureau international du 
Travail. Un de ces exemplaires sera déposé 
aux archives du Bureau international du 
Travail, un autre entre les mains du Secré
taire général de la Société des Nations et un 
autre entre les mains du Secrétaire gé.néral 
des Nations Unies. Le Directeur communi
quera une copie certifiée conforme de eet 
instrument à chacun des Membres de l'Orga
nisation internationale du Travail. 

Art. 6. I. Les ratifications ou accepta
tions formelles du présent instrument d'amen
dement seront communiquées au Directeur 
du Bureau international du Travail qui en 
informera les Membres de l'Organisation. 

2. Le présent instrument d'amendement 
entrera en vigueur dans les conditions pré
vues à l'article 36 du texte actuel de la Con
stitution de l'Organisation internationale du 
Travaii. Si Ie Conseil de la Société. des Na
tions venait à disparaître avant que eet in
strument ne soit entré en vigueur, il entrera 
en vigueur dès sa ratification ou acceptation 
par trois quarts des Membres de l'Organisa-
tion. • 

3. Dès l'entrée en vigueur du présent 
instrument, les amendements qui y figurent, 
deviendront effectifs en tant qu'amende
ments à la Constitution de l'Organisation in-
ternationale du Travail. / 
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4. Dès l'entrée en vigueur du présent 
instrument, Ie Directeur du Bureau inter
national du Travail en informera tous les 
Membres de l'Organisation internationale du 
Travail, Ie Secrétaire général des Nations 
Unies et tous les Etats qui ont signé la Char
te des Nations Unies. 

Le texte qui précède est Ie texte authenti
que de !'instrument d'amendement à la Con
stitution de l'Organisation internationale du 
Travail, I945, dûment adopté pàr la Confé
rence générale· de l'Organisation internatio
nale du Travail Ie .5 novembre I945, au cours 
de sa vingt-septième session, qui s'est tenue 
à Paris. 

Les versions française et anglaise du texte 
du présent instrument d'amendement font 
également foi. 

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs sig
natures, ce septième jour de novembre I945• 

Le Prési-dent de la Con/érence. 
A. PARODI. 

Le Directeur par intérim du Bureau inter
national du Travail. 

EDWARD J. PHELAN. 
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z September z946. WET, houdende instel
ling van een Commissie-Generaal voor 
Nederlandsch-Indië. 

Bijl. Hand. Il z946 Il, z56; 
Hand. Il z946 Il, bladz. z38-z76; 
Bijl. Hand. I z946 Il, z56; 
Hand. I z946 II, bladz. _17-67. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging ienomen hebben, 
Art. 1. I. Ingesteld wordt eene Commis-

missie-Generaal in te stellen, welke, tijdelijk 
belast met de uitoefening van bevoegdheden 
van het Opperbestuur, de voorbereiding zal 
hebben te bevorderen van een nieuwe rechts
orde voor Nederlandsch-Indië; 

Zoo is het,dat Wij,denRaad van State enz. 
Art. 1. 1 . Ingesteld wordt een Commis

sie-Generaal voor Nederlandsch-Indië. 
2. Wij behouden Ons voor, bevoegdheden 

van het Opperbestuur over Nederlandsch
Indië tijdelijk ter uitoefening in Onzen naam 
aan de Commissie-Generaal op te dragen. 

2. z. De Commissarissen-Generaal worden, 
ten getale van drie, op voordracht van den 
Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen 
door Ons benoemd en ontslagen. 

2. Bovendien heeft de Luitenant-Gou
verneur-Generaal, ingevolge Ons Besluit van 
23 December I943 (Staatsblad No. D 65) 
het algemeen bestuur van Nederlandsch-In
dië uitoefenend, ambtshalve zitting in de 
Commissie-Generaal. 

3. x. De Commissie-Generaal neemt On
ze instructie en Onze aanwijzingen in acht 
bij de uitvoering van hare opdracht. 

2. Deze betreffen in het bijzonder de op
dracht der Commissie-Generaal terzake van: 

a. de voorbereiding van eennieuwe staat
kundige ordening voor Nederlandsch-Indië 
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en in verband daarmede van de Rijksconfe
rentie; 

b. besprekingen met van ouds bestaande 
en met nieuw gevormde staatkundige organi
saties zoomede met vertegenwoordigers van 
de verschillende volkeren en bevolkingsgroe
pen, betrekking hebbende op de vestiging 
van de toekomstige staatkundige verhoudin
gen binnen het Koninkrijk ; 

c. aanrakingen met vertegenwoordigers 
van volkenrechtelijke organisaties en be-
vriende Mogendheden. · 

4. Alvorens hun ambt te aanvaarden, leg
gen de benoemde Commissarissen-Generaal 
in Onze handen, of in die vanOnzenMinister 
van Overzeesche Gebiedsdeelen, daartoe 
door Ons gemachtigd, den navolgenden eed 
(verklaring en belofte) af : 

"Ik zweer (beloof) dat ik de Koningin 
gehoorzaam en g~trouw zal zijn; 

Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de 
Grondwet van het Koninkrijk der Nederlan
den en de wetten; 

Ik zweer (verklaar), dat ik om tot Com
missaris-Generaal voor Nederlandsch-Indië 
benoemd te worden directelijk of indirecte
lijk, aan geene personen, hetzij in of buiten 
de Regeering van het Koninkrijk, onder wat 
naam of voorwendsel ook, eenige giften of 
gaven beloofd of gegeven heb, noch beloven 
of geven zal; 

Ik zweer (beloof) dat ik, om iets in dit 
Staatsambt te doen of te laten, van niemand 
hoegenaamd eenige beloften of geschenken 
aannèmen zal, directelijk of indirectelijk; 

Ik zweer (beloof) dat ik het belang van 
het Koninkrijk in het algemeen en dat van 
Nederlandsch-Indië in het bijzonder bij de 
uitvoering van mijn taak steeds voor oogen 
zal houden, en dat ik mij in alles zoo zal ge
dragen zooals een braaf en eerlijk Com.rnis
saris-Generaal betaamt; 

,.Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig!" 
(,,Dat verklaar en beloof ik!") 
5. De Commissie-Generaal, vervult hare 

opdracht in Nederlandsch-lndië zoomede el
ders in zooverre zulk in hare instructie wordt 
bepaald. 

6. De Luitenant-Gouverneur-Generaal 
verstrekt aan de Commissie-Generaal alle 
terzake van hare taak gevraagde inlichtin
gen. 

7. Waar de Commissie-Generaal bij de 
vervulling van hare opdracht rechtstreeks in 
aanraking komt met onderwerpen van alge
meen bestuur van Nederlandsch- Indië, heeft 
zij het recht adviezen ter zake tot den Lui
tenant-Gouverneur-Generaal te richten. 

8. 1. Indien een besluit der Commissie
Generaal niet eenparig is genomen of indien 
haar besluit afwijkt van het gevoelen van 
den Luitenant-Gouverneur-Generaal, kan 
onverwij_ld na de vaststelling van het be
sluit Onze beslissing worden ingeroepen, on
derscheidenlijk door de minderheid en door 
den Luitenant-Gouverneur-Generaal. 

2. In dat geval blijft de uitvoering van 
het besluit opgeschort. 

9. De Commissie-Generaal brengt om-
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trent hare verrichtingen regelmatig verslag 
uit aan Ons, overeenkomstig Onze instructie. 

10. Voor zooveel naast deze wet en de in
structie, bedoeld in artikel 3, nadere voor
schriften noodig zijn ten einde de uitvoering 
van de taak der Commissie-Generaal te be
vorderen, worden deze door Ons vastgesteld. 

11. Deze wet treedt in werking op den 
• dag, volgende op dien van hare afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 2den 

September x946. 
WILHELMINA. 

De Min. v . Overz. Gebiedsd., J . A. JONKMAN . 
De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 
De Min . v . Buiten/. Z., W. VAN BOETZELAER. 
De Min. v. jusitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 
De M1",n . van 0., K. en W ., Jos. J. GIELEN. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 
De Min. van Oor/op_, A. H. J. L . F'î'EvEz. 
De Min. van Man'ne, 

]. ] . A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 
De Min. v. Op. W. en W. , J. A. RINGERS. 
De Min. van Verkeer a.i., J. A. RINGERS. 
De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 
De Min. v . L., V. en v. a.i., HUYSMANS. 
De Mi,n. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 7 September z946.) 
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6 September z946. BESLUIT, betreffende 
sluiting van de buitengewone en opening • 
van de gewone zitting der Staten-Gene
raal. 

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

Binnenlandsche Zaken van 4 September 
x946, No. U 2x7x8, Afd. Wetgeving; 

Gelet op de artikelen xo3 en xo6 der 
Grondwet; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Onze Minister van Binnenland

sche Zaken wordt gemachtigd van Onzent
wege de tegenwoordige zitting der Staten
Generaal te sluiten in een vereenigde ver
gadering der beide Kamers op Zaterdag den 
x4den September x946 des namiddags te drie 
uur. 

2. Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken wordt gemachtigd van Onzentwege de 
gewone zitting der Staten-Generaal te ope
nen in een vereenigde vergadering der beide 
Kamers op Dinsdag den x7den September 
x946 des namiddags te één uur. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de beide Kamers der Staten-Generaal, aan 
den Raad van State, aan de Departementen 
van Algemeen Bestuur en aan de Algemeene 
Rekenkamer en hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 6den September x946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnen]. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 9 September z946.) 
K 2663 
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II Juni z946. BESCHIKKING op het be
roep van de N.V. Bouwgrond Maat
schappij "Duynrell" te 's-Gravenhage in 
zake het afgraven van duinterrein onder 
Wassenaar. 

De Minister van Openbare Werken en We
deropbouw; 

Gezien het, onder dagteekening van 15 De
cember 1942 ingestelde, beroep van de N.V. 
Bouwgrond Maatschappij "Duynrell", te 
's-Gravenhage, tegen het besluit van den 
President van den Rijksdienst voor het Na
tionale Plan d.d. 18 November t.v., waarbij 
deze bezwaar heeft gemaakt tegen het afgra
ven van duinterrein onder Wassenaar; 

Gelet op het advies van den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, d.d. 3 Mei 1944, no. 32, en op het, 
daarbij voorgedragen, ontwerp-besluit, het
welk luidt als volgt: 

,,Dé Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door deNaam
looze Vennootschap Bouwgrond Maatschap
pij "Duynrell" te 's-Gravenhage tegen het 
besluit van den President van den Rijks
dienst voor het Nationale Plan van 18 No
vember 1942, B.Z. no. 2 N. 91, tot het maken 
van bezwaar tegen afgraving van duinterrein 
onder Wassenaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
3 Mei 1944, no. 32); , 

Overwegende dat de President van den 
Rijksdienst voor het Nationale Plan bij be
sluit van 18 November 1942, B.Z. no. 2 N. 91, 
op grond van artikel -~• lid 3 van het Besluit 
van de Secretarissen-Generaal van de Depar
tementen van Binnenlandsche Zaken, van 
Financiën, van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming, • van Waterstaat, van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Landbouw en Visscherij van 15 Mei 1941 be
treffende de instelling van een Rijksdienst 
voor het Nationale Plan bezwaar heeft ge
maakt tegen afgraving van de perceelen ka
dastraal bekend gemeente Wassenaar, sectie 
F no. 7020 en sectie G nos. 636 en 3002, voor
zoover de genoemde perceelen zijn gelegen 
ten westen van de op bij het onderhavige be
sluit behoorende kaart met zwart aangegeven 
lijnen; 

dat daarbij is overwogen, dat verdere af
graving van het duinterrein, dat deel uit
maakt van, respectievelijk gelegen is nabij 
het landgoed Duynrell in de gemeente Was
senaar, met het oog op de belangen van wa
terwinning, natuurbescherming, recreatie -en 
boschcultuur ongewenscht moet worden ge-

' acht, dat, daargelaten de vraag of afgraving 
van terreinen ter plaatse in strijd is te achten ' 
met het in voorbereiding zijnde ontwerp van 
het Nationale Plan, deze afgraving in elk ge
val in strijd is met het bestaande uitbrei
dingsplan voor de gemeente Wassenaar, 
waarbij de onderhavige terreinen zijn be-
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stemd voor recreatie- of waterwinningsdoel
einden; 

dat van dit besluit van den President van 
den Rijksdienst voor het Nationale Plan de 
Naamlooze Vennootschap Bouwgrond Maat
schappij "Duynrell", gevestigd te 's-Graven
hage, in beroep is gekomen, in hoofdzaak 
aanvoerende, dat zij in het bezit is van een 
vergunning van Dijkgraaf en Hoogheemra
den val\ het Hoogheemraadschap van Rijn
land om zand te mogen afgraven op het on
derhavige duinterrein; dat zij dus daartoe 
het recht heeft; dat in de Algemeene Politie
verordening van Wassenaar wel artikel 
165bis is ingevoegd, krachtens hetwelk het 
zonder vergunning van den raad verboden is 
een of meer duinen geheel of gedeeltelijk 
af te graven, doch dat haar door den ge
meenteraad van Wassenaar bij besluit van 
19 Januari 192 7 de vereischte vergunning 
voor het afgraven der duinen is verleend; dat 
in dat raadsbesluit is vastgelegd, dat zij het 
recht had tot het afgraven der duinen van 
de in dat besluit a~ngegeven perceelen, en 
daarin bovendien wordt vastgesteld, dat toe
passing van het bedoelde verordeningsartikel 
niet slechts zou zijn een bemoeilijking van de 
exploitatie der Naamlooze Vennootschap 
doch een algeheele vernietiging daarvan; dat 
zij dan ook ten zeerste was geschokt, toen zij 
kennis nam van het onderhavige besluit van 
den President van den Rijksdienst voor het 
Nationgle Plan; dat hier van een "voorgeno
men werk", als bedoeld in artikel 5, derde 
lid van het besluit van 15 Mei 1941 geen 
sprake is, daar zij reeds bijna twintig jaren 
het bedrijf van afzanden uitoefent en dat re
gelmatig voortzet; dat nergens het recht ge
geven is, een vergunning tot afgraving van 
zand op haar gronden, als welke in haar bezit 
is, in te trekken en ongedaan te maken; dat 
door den Hoogen Raad uitdrukkelijk is vast
gesteld, dat men een onrechtmatige daad be
gaat, wanneer gedragingen plaats hebben in 
strijd met de zorgvuldigheid, in het maat
schappelijk verkeer betamend ten opzichte 
van eens anders persoon of goed; dat door de 
onderhavige beslissing het zandafgraven en 
afvoeren onmogelijk wordt gemaakt en haar 
een verlies van enormen omvang wordt toe
gebracht dat ook uit economisch oogpunt de 
zandafgraving van beteekenis is te achten; 
dat zij verzoekt, het bestreden besluit te ver
nietigen; .... 

Overwegende dat krachtens artikel s, der
de lid van het evengenoemd Besluit van 15 
Mei 1941 de President van den , Rijksdienst 
voor het Nationale Plan tegen voorgenomen 
werken bezwaar kan maken o.a. in het geval, 
dat het werk in strijd zou zijn met een uit
breidingsplan; 

dat de bestemming der onderhavige per
ceelen, welke voor afgraving in aanmerking 
zouden komen, in het uitbreidingsplan van 
Wassenaar is aangegeven als volgt: ,,Overig 
duinterrein; recreatiegebied met uitsluiting 
van bebouwing"; 

dat weliswaar eenerzijds bij algeheele af
graving van de perceelen niet kan gezegd 
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worden, dat zij 'het karakter van duinterrein 
in den eigenlijken zin des woords behouden, 
doch dat anderzijds door de afgraving .niet 
wordt tekort gedaan aan de mogelijkheid, dit 
gebied voor recreatiedoeleinden te bezigen, 
terwijl voorts vaststaat, dat het gemeente
bestuur van Wassenaar met die bestemming 
geenszins heeft bedoeld zich uit te spreken 
tegen afgraving van de onderhavige percee
len, waartoe de appellante nog steeds een ge
meentelijke vergunning bezit; 

dat, een en ander in aanmerking genomen, 
de vorenvermelde in het uitbreidingsplan 
aangegeven bestemming der perceelen niet 
kan ,geacht v.corden op ondubbelzinnige wijze 
de zandafgraving uit te sluiten; 

dat dan ook moet worden geoordeeld, dat 
aan artikel -~• derde lid van het meerge
noemd Besluit van rs Mei 1941 niet de be
voegdheid kan worden ontleend, wegens 
strijd met het uitbreidingsplan van Wasse
naar tegen de afgraving bezwaar te maken; 

dat de vraag, of krachtens de bedoelde be
paling tegen de afgraving bezwaar kan wor
den gemaakt uit anderen,.hoofde dan is ge
schied, in dit geschil niet kan worden onder
zocht; 

dat derhalve het bestreden besluit niet kan 
worden gehandhaafd; 

Gezien het genoemde Besluit van 15 Mei 
1941; 

Heeft op grond van paragraaf r der Veror
dening no. 23/1q40 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secretaris
sen-Generaal van de Nederlandsche Depar-• 
temen ten van Algemeen Bestuur besloten: 

met gegrondverklaring van het bèroep het 
bestreden besluit te vernietigen;" 

Overwegende, dat de (toenmalige) Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken zich met dit ontwerp
besluit niet kon vereenigen, met name ook 
niet voorzoover daarbij aan den President de 
bevoegdheid tot het ~aken van bezwaar in 

· het onderwerpelijk geval wordt ontzegd; äat 
met genoemde Afdeeling gepleegd overleg 
niet heeft geleid tot verandering van haar 
advies, behoudens dan, dat de vorm van het 
ontwerp-besluit ·aan de gewijzigde omstan
digheden is aangepast; 

Overwegende, dat niet kan worden gedeeld 
in de meening, volgens welke de zandafgra- , 
ving, waartegen het bezwaar van den Presi- , 
dent is gericht, niet een "voorgenomen" werk, 
in den zin der onderwerpelijke verordening, 
zou zijn; 

dat toch die afgraving, waartoe reeds uit
gevoerde afgraving, naar moet worden aan
genomen, niet noopt, moeilijk als eén deel 
van een, in uitvoering zijnd, werk kan wor
den aangemerkt, zoodat hier inderdaad van 
eeh voorgenomen w-erk gesproken moet wor
den · 

d;t vorenbedoelde afgraving, blijkens het 
door appellante ingediende beroepschrift , ten 
doel heeft den verkoop en het afvoeren van 
zand en het voor landbouw gereed maken en 
exploiteeren van de daardoor verkregen vlak-
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ke terreinen, en daarom te meer in strijd 
komt met het, goedgekeurde, uitbreidings
plan van Wassenaar, oetwelk het onderwer
pelijke duinterrein voor recreatiegebied, met 
uitsluiting van bebouwing, bestemt; 

dat uit een en ander volgt, dat de bevoegd
heid van den President, tot het maken van 
bezwaar, niet op goede gronden betwist kan 
worden; 

dat het ingestelde onderzoek heeft beves
tigd, dat de voorgenomen afgraving nationale 
belangen als in het bestreden besluit van den 
President omschreven - te weten die van 
wateiwinninp,, natuurbescherminp,, recreatie 
en boschcultuur - in die mate zou schaden, 
dat het belang der N.V. voor die belangen 
moet wijken; 

dat de omstandigheid, dat lagere organ~n, 
met het oog op hun aangaande belangen, voor 
de afgraving vergunning hebben verleend, 
den President niet ontheft van den plicht, de 
verordening toe te passen overeenkomstig 
haar inhoud en strekking; , 

dat derhalve terecht tegen de afgraving be
zwaar is gemaakt; 

Heeft besloten: 
r O

• met handhaving van vorenbedoeld 
besluit van den President van den R ijks
dienst voor het Nationale Plan het, daarte
gen ingestelde, beroep ongegrond te verkla
ren · 

2\. . te bepalen, dat dit besluit in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en dat daar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur. 

's-Gravenhage, den nden Juni 1946. 
De Min. v . Op. W. en W., J. A. RINGERS. 

1 (Uitgeg. z6 October z946.) 
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8 Augustus z946. BESLUIT tot nadere wij
ziging van eenige Visscherijreglementen. 

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

Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
van 13 Maart 1946, No. 2435, Afdef'1:::-.~ Vis
scherijen; 

Gelet op de V-is.scherijwet (Staatsblad 
1931, No. 410); 

Den Raad van State gehoord (advies vàn 
. 16 April 1946, No. 17); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 Juli 1946, No. 
4008, Afdeeling Visséherijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. ll. Artikel 3, lid 2, van het Rivier

visscherijreglement (Staatsblad 1932, No. 
315), artikel 3, lid 2, van het Algemeen Vis
scherijreglement voor de Binnenwateren 
(Staatsblad 1932, No. 31s), artikel 3, lid 2, 
v. h. Waddenzeevisscherijreglement (Staats- · 
blad 1932, no . . ~16) en artikel 3, lid 2, 
van het Zuid-Hollandsche Stroomenvissche
rijreglement (Staatsblad 1932, No. 317) wor
den gelezen: 

Onder maat wordt verstaan de lengte van 
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den visch, gemeten van de punt van den 
snuit tot het uiteinde van de staartvin. 

Onder ondermaatsche visch gf visch be
neden de daarop gestelde maat wordt ver
staan visch, welke niet de bij dit reglement " 
voorgeschreven maat heeft. 

Onder ondermaatsche visch of visch bene
den de daarop gestelde maat wordt mede be
grepen visch, welke op een oogenblik, waarop 
er geen rede!)_ bestaat deze te verminken of 
in moeten te verdeelen, in den toestand var> 
verminking of verdeeling wordt aangetroffen. 

Art. II. In artikel 3, eerste lid, van het 
Riviervisscherijreglement (Staatsblad 1932, 
No. 315), artikel 3, eerste lid, van het Alge
meen Visscherijreglement voor de Binnen
wateren (Staatsblad 1932, No. 315), artikel 
3, eerste lid, van het Wadden~eev!sscherij
reglement (Staatsblad 1932, No. 316) en ar
tikel 3, eerste lid, van het Zuid-Holland
sche Stroomenvisscherijreglement (Staats
blad 1932, No. 317) wordt als maat op ge
rookte aal of paling gelezen 25 cm. 

Art. III. Artikel 23, leden 1, 2 en 3 van 
het Zeeuwsche Stroomenvisscherijreglement 
(Staatsblad 19u, No. 164) worden gelezen: 

1. Hçt is verboden bij zich te hebben of 
in een vaartuig, bun of kaar voorhanden te 
hebben visschen, die beneden de navolgende 
maat zijn: 

aal of paling 28 cm; 
gerookte aal of paling 2 5 cm; 
bot 18 cm; 
zalm 40 cm; 
steur 150 cm; 
oesters 6 cm bp de smalste zijde gemeten; · 
mossels 4 cm; 
kreeften 11 cm, gemeten van de punt van 

den voorhoofdshoorn tot den bovenachter
rand van het borststuk; 

wulken 5 cm, waarbij onder de maat-wordt 
verstaan de lengte van de spil van de schelp, 
loopende van den top van de schelp tot aan 
het ondereinde van haar uitmonding. 

2. De in lid 1 voor kreeften genoemde 
maat geldt ook voor kreeften, "".elke met eie
ren zijn bezet. 

3. Onder maat wordt verstaan de lengte 
van den visch, gemeten van de punt van den 
snuit tot het uiteinde van de staartvin. 

Onder ondermaatsche visch of visch be
neden de daarop gestelde maat wordt ver
staan visch, welke niet de bij dit reglement 
voorgeschreven rpaat heeft. 

Onder ondermaatsche visch of visch bene
den de daarop gestelde maat wordt mede be
grepen visch, welke op het oogenblik, waar
op er geen reden bestaat deze te verminken 
of in moeten te verdeelen, in den toestand 
van verminking of verdeeling wordt aange-
troffen. /. 

Art. IV. Artikel 20 van het Wadäenzee
visscherijreglement (Staatsblad 1932, No. 
316) wordt gelezen: 

Art. 20. Overtreding van eene bepaling, 
vastgesteld bij dit reglement of van eene 
voorwaarde, als bedoeld in het eerste lid van 
artikel 22, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste één maand of geldboete van ten 
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hoogste honderd vijftig gulden. 
Art. V. Artikel 22 van het Zuid-Holland

sche Stroomenvisscherijreglement (Staats
blad 1932, No. 317) wordt gelezen: 

Art. 22. Overtreding van eene bepaling, 
vastgesteld bij dit reglement of van eene 
voorwaarde, als bedoeld in het eerste lid van 
artikel 25, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste één maand of geldboete van ten 
hoogsté honderd vijftig gulden. 

Art. VI. Artikel , 33 van het Riviervis
scherijreglement (Staatsblad 1932, No. 315) 
wordt gelezen: 

Art. 33. Overtreding van eene bepaling, 
vastgesteld bij dit reglement of van eene 
voorwaarde, als bedoeld in het eerste lid van 
artikel .,6, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste één maand of geldboete van ten 
hoogste honderd vijftig gulden. 

Art. VII. Artikel 12 van het Algemeen 
Visscherijreglement voor de Binnenwateren 
(Staatsblad 19_,2, No. 315) wordt gelezen: 

Art. 12. , Overtreding van eene bepaling, 
vastgesteld bij dit reglement of een der bij
zondere reglementen of van eene voorwaarde, 
als bedoeld in het eerste Jid van artikel 15, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
één maand of geldboete van ten hoogste hon
derd vijftig gulden. 

Art. VIII. § 2 van het Bijzonder Vissche
rijreglement voor de Afgesloten Zuiderzee 
(Staatsblad 1932, No. 315) wordt ge1ezen: 

§ 2. Van de maat op de visch. 

Art. :-i. Met afwijking in zooverre van het 
bepaalde in artikel 23, lid 1, letter h, van de 
Visscherijwet en in artikel .,, derde lid, van 
het Algemeen Visscherijreglement voor de 
Binnenwateren is het geoorloofd, wanneer ge
durende den nacht wordt gevischt, de vangst 
ongesorteerd te vervoeren en het vrijlaten 
van de visschen beneden de daarop gestelde 
maat · uit te stellen tot ten hoogste één uur 
na zonsopgang, mits geen aflevering van de 
vangst plaats vindt, v66rdat de ondermaat
sche visschen zijn vrijgelaten. 
Art. IX. § 4 en § 4a van het Bijzonder Vis
scherijreglement voor de Afgesloten Zuider
zee (Staatsblad 1932, No. 315) worden ge-
lezen: · 

§ 4. Van het R6bruik der vischtuigen. 

Art. 5. 1. Het is verboqen te visschen 
met.eenig geoorloofd vischtuig, tenzij men is 
voorzien van eene daartoe strekkende schrif
telijke vergunning van het districtshoofd. 

2. Het verbod van het vorig lid geldt niet 
voor het visschen met één hengel. 

Art. 6. Onverminderd het bepaalde in 
artikel 5, is het, met afwijking van het voor
geschrevene in artikel 6 van het Algemeen 
Visscherij reglement voor de Binnenwateren, 
geoorloofd een snoekbaarssleepnet met. een 
maaswijdte van ten minste 92 mm, een spie
ringsleepnet, een dwarskuil, een kwakkuil, 
een kornet, een wonderkuil of een wijm door 
het water voort te trekken. 

Art. 7. Het is verboden bij het visschen 
met een vischtuig, waarvoor een minimum 
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maaswijdte is vastgesteld, eenige handeling 
te verric;hten of eenig middel aan te wenden, 
waardoor het ontsnappen van kleine visch 
kan worden bemoeilijkt of belet. 

§ 4a. Van de gesloten tijden. 

Art. 7a. 1. Het is, behoudens het bepaal
de in de volgende leden van dit artikel, ver
boden te visschen met eenig vischtuig van 16 
Maart tot 31 Mei. • 
1 

2. Het is verboden te visschen m spie
ringnetten van I Mei tot 3 1 Mei en met den 
dwarskuil, den kwakkuil en het aalkornet van 
1 October tot -~ o April. 

3. Geen gesloten tijd wordt vastgesteld 
voor den aalkorf, de aa!Jcubbe, de aalfuik, 
den aalza1c, den aaldobber, de aalkamer, het 
aalhoekwant, de peur, het kruisnet, den won
derkuil en de wijm. 

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

Onze Minister van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening is 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. 

Het Loo, den 8sten Augustus 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. L., V. en f. a.i., HUYSMANS. 

(Uitgeg. 27 Sept. 1946). 
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14 Augustus 1946. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
verklaring op 5 Augustus 1946 door den 
Nederlandschen Vertegenwoordiger . in 
den Veiligheidsraad der Vereenigde Na
ties bij den Secretaris-Generaal van de 
Vereenigde Naties te New York afge
legd, betreffende de hernieuwde aan
vaarding van de verplichte rechtspraak 
overeenkomstig artikel 36, lid 2, van het 
Statuut van het Internationale Ge
rechtshof. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van 25 Juli 1946 (Staats

blad no. G xcn), tot goedkeuring van de 
hernieuwde aanvaarding van de verplichte 
rechtspraak overeenkomstig artikel 36, lid 2 
van het Statuut van het Internationale Ge-
rechtshof; ' 

Overwegende, dat de Nederlandsche Verte
genwoordiger in den Veiligheidsraad der Ver
eenigde Naties op s Augustus 1946 bij den 
Secretaris-Generaal van de Vereenigde Na
ties te New York de verklaring heeft afge
legd, bedoeld in artikel 1 van genoemde Wet, 
van welke verklaring een afdruk van den 
Franschen tekst en eene Nederlandsche ver
taling bij dit besluit zijn gevoegd; 1 

1 De Fransche tekst van deze verklaring 
is niet opgenomen. 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 7den Augus- / 
tus 1946, Afdeeling Kabinet en Protocol no. 
64482; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Voorzegqe verkla9ng en de vertaling daar

van 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 te dezen wordt vet
eischt. 

Het Loo, den 14den Augustus 1946. 
• WILHELMINA. 

' . De Min. v. Buiten"Z., W. VAN BOETZELAER. ' 

(Uitgeg. 20 September 1946.) 

V e 'f t a I ing. 

Ik verklaar, dat de Nederlandsche Regee
ring, rechtens en zonder bijzondere overeen
komst, de rechtspraak van het Internationale 
Gerechtshof overeenkomstig artikel 36, lid 
2, van het Statuut van het Hof als verplicht 
erkent tegenover ieder Lid van de Vereenig
de Naties of iederen Staat, die dezelfde ver
plichting aanvaardt, dus op voet van weder
keerigheid, voor den tijd van tien jaar, aan
vangende 6 Augustus 1946, en vervolgens tot 
wederopzeggens, voor alle toekomstige ge-

. schillen, behoudens die ten aanzien waarvan 
partijen na het in werking treden van het 
Statuut van het Permanente Hof van In
ternationale Justitie een andere wijze van 
vreedzame beslechting zouden zijn overeen
gekomen. · 

New York, !i Augustus 1946. 
De Nederlandsche Vertegenwoordiger 

in den Veiligheidsraad der Vereenigde Naties, 
E. N. VAN KLEFFENS. 
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15 Augustus 1946. BESLUIT tot aanvul
ling van het Besluit van 19 November 
1926 (Staatsblad no .. ~84) ter uitvoering 
van de artikelen 1, 6a en 11a der .Con
sulaire Wet, zooals laatstelijk gewijzigd 
bij Besluit van 27 April 1944 (Staats
blad no. E 24). 

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

. Buitenlandsche Zaken en van Justitie van 29 
Mei 1946, Directie Administratieve Zaken 
No. 24097; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Koninklijk besluit van 19 November 1926 
(Staatsblad No. 384) ter uitvoering van de 
artikelen 1, 6a en 11a der Consulaire Wet, 
zooals het is gewijzigd en aangevuld bij Onze 
besluiten van 20 Maart 1930 (Staatsblad 
No. 98), van 18 Augustus 1930 (Staatsblad 
No. 367), van 25 Mei 1934 (Staatsblad No. 
271), van 4 Januari 1938 (Staatsblad No. 

160), van II September 1941 (Staatsblad 
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No. B 72), van 20 Maart 1942 (Staatsblad 
No. C 25), van 12 September 1942 (Staat&
blad No. C 57), van 12 September 1942 
(Staatsblad No. C 58), van 6 Mei 1943 
(Staatsblad No. D 14) , van 16 Juli 1943 
(Staatsblad No. D 19) , van 19 November 
1943 (Staatsblad No. D 49) en van 27 April 
1944 (Staatsblad No. E 24), nader aan te 
vullen; • 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 18den Juni 1946, No. 16); 

Gezien het nader rapport van Onze ·voor
noemde Ministers van 22 Juli 1946, Directie 
Administratievè Zaken, No. 60159; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In artikel 2 van Ons besluit van 

19 November 1926 (Staatsblad No. 384) ter 
uitvoering van de artikelen 1, 6a en IIa der 
Consulaire Wet, zooals laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 27~ April 1944 (Staats
blad No. E 24), wordt onder het Hoofd Azië, 
Britsche Bezittingen na "Hongkong" inge
lascht: 
"Singapore (ressort Straits Settlements, de 
gefedereerde en de ongefedereerde Maleische 
Staten, Britsch Noord Borneo, Serawak en 
Broel].ei): De bevoegdheid tot het opmaken 
van. notarieele akten en het verrichten van 
alle buitengerechtelijke handelingen, naar de 
Nederlandsche wetten in burgerlijke zaken 
opgedragen aan de arrondissements-recht
banken, dé presidenten va,n deze of aan de 
kahtonrechters.'' 

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

Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken 
en van Justitie zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, 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. 

Het Loo, den 15den Augustus 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Buiten/. z., W. VAN BoETZELAER. 

De Min. v . Justitie, J. H . VAN M AARSEVEEN . 

(Uitgeg. z3 September z946.) 
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24 Augustus z946. BESLUIT, houdende 
verlenging van het Suikerbesluit Voed
selvoorziening 1933. 

\"lij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Landbouw, Visscherij en 
Voedselvoorziening en van Financiën van 27 
Juni 1946, Afdeeling Juridische Zaken , No. 
n912 en van II Juli 1946, No. 39, Afdeeling 
Accijnzen; 

Overwegende, dat het wenschelijk moet 
worden geacht het "Suikerbesluit Voedsel
voorziening 19'!3" voor den duur van één 
jaar te verlengen; 

GeÎet op de artikelen 9, II en 14 van de 
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Landbouwcrisiswet 1933 en het Voedselvoor
zieningsbesluit; 

Gehoord den Raad van State (Advies van 
13 Augustus 1946, No. 10); 

Gezien het nader rapport van onze voor
noemde Ministers van 16 Augustus 1946, No. 
32506, Afdeeling Juridische Zaken en van 21 
Augustus 1946, Nq. _,oq, Afdeeling Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Artikel 2, 1lid 1, van het Suiker

besluit Voedselvoorziening 1q33 wordt gewij
zigd in dier voege, dat in plaatse van "den 
eersten September 1946" wordt gelezen "den 
eersten September 1947". 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 September 1q46. 

Onze Ministers van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening en van Financiën zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State en aan de Algemee
ne Rekenkamer. 

Het Loo, den 24sten Augustus 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. L ., V. en V ., S. L . MANSHOLT. 

De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 1 

(Uitgeg. 27 September 1946.) 
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30 Augustus z946. WET, houdende verlen
ging van eenige verjarings- en verval
termij nen in zake registratie, successie 
en zegel. 

Bijl. Hand. IJ 1046 1, 25z. 
Hand. IJ z946 IJ, bladz. 66. 
Bijl. Hand. 1 zo46 IJ, 25z. 
Hand. 1 z946 IJ, bladz. 14. 

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

dat het wenschelijk is eenige ver_iarings- en 
vervaltermijnen van de Registratiewet 1917, 
de Successiewet en de Zegelwet 1917 tijde
lijk te verlengen; 

Zoo is het, dat Wij ,denRaad van State enz. 
Art. 1. De verjarings- en vervaltei:mijnen 

van minder dan v ijf jaren, genoemd in de 
Registratiewet 1917, de Successiewet en de 
Zegelwet 1917, aangevangen tusschen 31 Au
gustus 1942 en 1 September 1946, worden 
verlengd tot vij f jaren, onverschillig of de 
termijn bij het inwerkingtreden van deze 
wet al dan niet was verstreken. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 3osten 

Augustus 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 17 September z946.) 

y. 
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30 Augustus x946. WET tot afwijking van 
de termijnen, bedoeld in het tweede lid 
van artikel IQQ van de hooger-onderwijs
wet ten aanzien van de Roomsch Katho
lieke Universiteit te Nijmegen. 

Bijl. Hand. 11 x945/46, 2x9. 
Hand. Il x946 Il, bladz. 65, 
Bijl. Hand. I x946 Il, 2x9. 
Hand. I x946 Il, bladz. 34. 

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

dat het wenschelijk is van de termijnen, be
doeld in het tweede lid van artikel 199 van 
de hooger-onderwijswet ten aanzien van de 
Roomsch Katholieke Universiteit te Nijme
gen af te wijken; 

Zoo is het,dat Wij,denRaad van State enz. 
Eenig artikel. 

In afwijking van het bepaalde in lid 2 van • 
artikel lQQ van de hooger-onderwijswet wor
den de termijnen van telkens vijf en twintig 
jaren, na welke de universiteit van eene aan
gewezen instelling, stichting of vereeniging 
een vierde en een vijfde faculteit moet om
vatten, ten aanzien van de Roomsch Katho
lieke Universiteit te Nijmegen bepaald op 
respectievelijk dertig en vijf en twintig jaren. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 3osten 

Augustus 1946. WILHELMINA. 

De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg . x7 September x946.) 

S. G 230 

2 September x946. BESLUIT, houdende 
bijzondere voorzieningen in verband 
met de omstandigheid, dat voor het _jaar 
1g45 geen uitvoering kon worden ge
geven aan de voorschriften van de 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, 
no. 25g), in zake vaststelling van een 
Riiksbegrooting en begrootingen voor de 
afzonderlijke onderdeelen en takken van 
Rijksdienst. (Bijzonder Begrootingsbe
sluit 1q45). 

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

Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van 
Binnenlandsche Zaken, van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, van Financiën, van 
Oorlog, van Marine, van Openbare Werken 
en Wederopbouw, van Verkeer, van Econo
mische Zaken, van Landbouw, Visscherij en 
Voedselvoorziening, van Sociale Zaken en 
van Overzeesche Gebiedsdeelen van 23 Au
gustus 1946, no. 17g, Generale Thesaurie, 
Dienst der Rijksbegrooting, Afdeeling Be
grootingszaken; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, bij
zondere voorzieningen te treffen in verband 
met de omstandigheid, dat voor het jaar 1945 
geen uitvoering kon worden gegeven aan de 
voorschriften van de Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1927, no. 259), in zake vaststel-
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ling van een Rijksbegrooting en begrootingen 
voor de afzonderlijke onderdeelen en takken 
van Rijksdienst; 

Gelet op artikel 2 der wet van 29 Mei 
1946, (Staatsblad No. G 135); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Ten aanzien van d'e administra

tieve verantwoording van 's Rijks gelden 
geldt voor de toepassing van de artikelen 
36 en 79, sub a, der Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1q27, no. 25g) met betrekking 
tot de tot het dienstjaar 1945 behoorende uit
gaven, behoudens door Ons nader aan te 
brengen wijziging, de helft der uitgetrokken 
bedragen, welke voorkomen in de in Neder
land tijdens de bezetting vastgestelde be
grooting van uitgaven voor het dienstjaar 
1944. 

De ingevolge het vorig lid beschikbare 
sommen vormen te zamen met die, voorko
mende in de vastgestelde begrootingen van 
uitgaven voor dat dienstjaar of een gedeelte 
daarvan, de begrootingen van uitgaven voor 
het dienstjaar 194,~ in den zin van de Comp
tabiliteitswet 1927 (Staatsblad no. 259). 

2. Het in het eerste lid van het vorig ar
tikel bepaalde lijdt uitzondering voor het 
Algemeen Burgerl~ik Pensioenfonds en het 
Gemeentefonds, alsmede voor de bedrijven 
in den zin van de Bedrijvenwet 1928 (Staats-
blad no. 249). 

Voor het Algemeen Burgerlijk Pensioen
fonds en het Gemeentefonds stellen Wij be
grpotingen voor het geheele dienstjaar 1945 
vast. 

De begrootingen voor de bedrijven ïn den 
zin der Bedrijvenwet 1g28 (Staatsblad no. 
249) voor het dienstjaar 1q45 worden voor 
de toepassing van de Comptabiliteitswet 
1927 (Staatsblad no. 25g) en de Bedrijven
wet 1928 (Staatsblad no. 24g) geacht gelijk 
te zijn aan die, welke in Nederland tijdens 
de bezetting voor het dienstjaar 1944 werden 
vastgesteld. 

3. De middelen tot dekking van de uit
gaven des Rijks worden door Ons bij een be
sluit voor het geheele jaar 1Q45 aangewezen. 

4. De toepassing van artikel 24 van de 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 
259) ten 1J.anzien van de artikelen van uit
gaaf, voor deze toepassing aangewezen in de 
begrooting van uitgaven voor het dienstjaar 
x944, blijft achterwege. 

Voor zoover artikelen van de begrooting 
van ~uitgaven voor ~et dienstjaar 1944 zijn 
aangewezen voor toepassing van artikel 24 
der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 
259) wordt deze aanwijzing niet geacht te 
gelden voor de krachtens artikel 1 van dit 
besluit voor het dienstjaar 1945 beschikbare 
sommen. 

Voor zoover kapitaalsuitgaven van de be
grooting van een bedrijf voor het dienstjaar 
1944 zijn aangewezen voor toepassing van 
artikpl 16 van de Bedrijvenwet (Staatsblad 
1928, no. 249) wordt deze aanwijzing niet ge
acht te gelden voor de krachtens artikel 2 
voor het dienstjaar 1945 beschikbare som
men. 
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5. Dit besluit kan worden aangehaald als 
,,Bijzonder Begrootingsbesluit 1945". · 

Het treedt in werking op den dag zijner 
afkondiging. 

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 2den September 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Buiten/. z., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK, 

De Min. van Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Min. van Marine, 
J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

De Min. v. Op, W. en W., J. A. RINGERS. 

De Min. v. Verkeer a.i., J. A. RINGERS, 

· De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

De Mi.n. v. L ., V. en V. a.i., HUYSMANS. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREJIS: 
De Min. v. Overz. Gebiedsd., J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 24 September z946.) 
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.a September z946. BESLUIT in zake vrij

stelling van zegelrecht. 

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

Financiën van den II Juli 1946, no. 40, af
deeling Indirecte Belastingen; 

Gelet op artikel 91 der Zegelwet 1917; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

13 Augustus 1946, no. 9); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 26 Augustus 1946, no. 
120, afdeeling Indirecte Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van 15 December 19i7, Staats

blad no. 696, zooals dit is gewijzigd bij Ons 
besluit van 4 Juni 1937, Staatsblad no. 446, 
nader te wijzigen als volgt: 

onder 4°. wordt voor ""ijfhonderd" gele-
zen: duizend; · 

onder 4°., letter b, wordt voor "vijf" ge
lezen: drie. 

Aan het voormelde besluit wordt toege: 
voegd: 

5°. de onàerhandsche akten van schuld
bekentenis en van borgtocht, alsmede de 
kwitanties wegens teruggave, betreffende 
voorschotten van ten hoogste duizend gulden, 
verstrekt onder borgtocht van een door On
zen Minister, wien het aangaat,..etke'hd borg
stellingsfonds voor den middenstand, mits 
van de evenbedoelde omstandigheid uit de 
stukken blijkt door verwijzing naar dit on
derdeel van Ohs besluit. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af-
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schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 2den ~eptember 1946: 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 27 September z946.) 
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2 September z946. BESLUIT in zake het 
verleenen van een extra uitkeering aan: 
1. mobilisatieslachtoffers, 
2. niet pens!,.oengerechtigde weduwen 
en weezen van vrijwillig dienende mili
tairen van land- en zeemacht, 
3. gewezen vrijwillig dienende militai
ren van land- en zeemacht, 
voor zoover zij in aanmerking komen 
voor een uitkeering als bedoeld onder
scheidenlijk in de Wet van .'! December 
1931 (Staatsblad No. 489) en in de 
Koninklijke besluiten van 9 Mei 1931 
(Staatsblad Nos. 186 en 187). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Óorlog, van Marine en 
van Financiën van 29 April 1946, Afd. A. Il, 
Bur'. .'!, No. 3n; 

Overwegende, dat reeds aan hen, die pen
sioen genieten, ten laste van het Rijk en van 
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds op 
grond van Ons besluit van 26 April 1945 
(Staat!Jblad No. F 62) een uitkeering heeft 
plaats gevonden; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, in 
afwachting van nadere voorzieningen, eene 
uitkeering in eens toe te kennen aan hen, die 
ingev.olge de wJt van .'! December 1931 
(Staatsblad No. 489) en Onze besluiten van 
9 Mei 1931 (Staatsbladen Nos. 186 en 187) 
eene geldelijke uitkeering ontvangen; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
2 Juli 1946, no. o); 

Gezien het nader gemeenschappelijk rap
port van Onze voornoemde Ministers van 18 
Juli 1946, no. 210); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Over het jaar 1945 wordt eene uit

keering in eens toegekend aan de personen, 
die over het jaar 194s aanspraak hadden op 
een uitkeering ingevolge: 

a. de Wet van .'! December 1931 (Staats
blad No. 489); 

b . • ons besluit van 9 Mei 1931 (Staats
qlad I'io. 186); . 

c . Ons besluit van 9 Mei x93x (Staats
blad No. 187). 

2. 1. De uitkeering in eens, welke zal 
worden toegekend aan de personen, bedoeld 
in artikel 1, onder a, bedraagt 25 % van het 
bedrag, dat als norm krachtens het Negende 

itvoeringsbesluit van den Commissaris 
voor de belangen van de Nederlandsche 
Weermacht (Staatsblad 1942, No. S 503) 
voor ieder hunner over het jaar 1945 heeft 
gegolden~ • 

2. De uitkeering in eens, welke zal wor-
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den toegekend aan de personen, bedoeld in 
artikel 1, onder b, wordt gevormd door het 
verschil tusschen de gratificatie, eventueel 
verhoogd met een bijslag, waarop zij over 
het jaar 1945 aanspraak zouden hebben ge
had, indien het pensioen bedoeld in artikel 2 
en de bedragen genoemd in artikel 5 van 
Ons besluit van 9 Mei 1931 (Staatsblad No. 
186) 25 % hooger waren geweest en de gra
tificatie, eventueel verhoogd met een bijslag, 
waarop zij over het jaar 1945 aanspraak had
den. 

3. De uitkeering in eens, welke zal wor
den toegekènd aan de personen, bedoeld in 
artikel 1, onder c, wordt gevormd door het 
verschil tusschen de uitkeering, waarop zij 
over het jaar 194_~ aanspraak zouden hebben 
gehad, indien de bedragen-genoemd in de ar
tikelen 3 en 4 van Ons besluit vang Mei 1931 
(Staatsblad No. 187) 25 % hooger waren 
geweest en de uitkeering, waarop zij over 

• het jaar 1945 aanspraak hadden. / 
3. De uitkeeringen in eens, in artikel 1 

bedoeld, komen ten laste van de Hoofdstuk
ken VIII A en VIII B der Rijksbegrooting. 
, 4. Onze Ministers van Oorlog en van Ma
l"ine geven zoo noodig voorschriften met be
trekki_ng tot de wijze van uitbetaling van 
de uitkeeringen in. eens en stellen de tijdstip
pen vast, waarop deze uitkeeringen in eens 
betaalbaar worden gesteld. 

5. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien <tier dagteekening van 
het Staatsblad waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers voornoemd, zijn:- ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad, als mede in de Nederlandsche Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raád 
van State en aan de Algemeene Rekenka
mer. 

Het Loo, den 2den September 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van OorloR, A. H. J. L. FIEVEZ. 
De Min. van Marine, 

]. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 24 September z946.) 
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.1 September z946. BESLUIT tot tijdelijke 
afwijking van het Academisch statuut 
in zake candidaatsexamens in de •echts
geleerdheid. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
20 Juni 1946, No. 6qqq I Afdeeling Hooger 
Onderwijs en Wetenschappen; 

Overwegende, dat wegens de bijzondere 
omstandigheden de candidaatsexamens in de 
rechtsgeleerdheid voorloopig bezwaarlijk vol
gens de bepalingen van het Academisch sta
tuut kunnen worden afgenomen; 

Gezien de adviezen van de senaten der 
universiteiten; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Juli 1946 No. 14); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 19 Augustus 1946 
No. 16.812, Afdeeling Hooger Onderwijs en 
Wetenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in afwijking in zooverre van het bepaalde 

in het academisch statuut te bepalen: 
Art. 1. Onverminderd de bevoegdheid 

van den candidaat om examen af te leggen 
volgens de bestaande bepalingen van het 
academisch statuut is de faculteit der rechts
geleerdheid bevoegd voor alle of voor door 
haa~ aan te wijzen categorieën van candida
ten "!/:!en regel te stellen, dat voor het candi
daatsexamen in de rec9tsgeleeidheid voor 
alle vakken met tentamens kan worden vol
staan. Aan dien regel dient de bepaling te 
worden toegevoegd, dat deze tentamens alle 
binnen een termijn van drie maanden moe
ten worden afgelegd. Deze tentamens gelden 
gezamenlijk als examen, over den uitslag 
waarvan de faculteit beslist, na overlegging , 
te hebben gevorderd van het bewijs, dat de 
candidaat gerechtigd is het examen af te leg
gen· en van het bewijs, dat de daarvoor ge
vorderde som is betaald. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien van zijn afkondiging en 
heeft terugwerkende kracht tot 23 Juni 1945. 
Het treedt op 1 Augustus 1q47 buiten wer
king.,Tegelijkertijd vervalt een krachtens ar
tikel 1 gestelde regel. 

Onze Mirn§ter van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen 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 3den September 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van 0., K. "en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 24 Septe~er z946.) 
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5 September z946. BESLUIT, houdende 
hernieuwde verlenging van den geldig
heidsduur van eenige artikelen van de 
Bodemproductiewet 1939. 

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

Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
van 1 Juli 1q46, No. 5343/634, Afdeeling 
J.Z., Letter L.; 

Overwegende, dat de geldigheidsduur van 
de in het tweede lid van artikel 1 7 van de 
Bodemproductiewet 1939 genoemde artike
len krachtens artikel 1 van het Besluit van 
21 September 1945, Staatsblad F 184, eindigt 
op 26 Sept. 1946 en dat de belangen van den 
Staat vorderen, dat genoemde artikelen ook 
na dien datum vooralsnog -~m kracht blij
ven; 

Gelet op artikel 17 der Bodemproductie
wet 1939 jo artikel 1 van het Besluit van 21 

September 1945, Staatsblad F 184; · 
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Den Raad van State gehoorcj (advies van 
20 Augustus 1946, No. 19); 

Gezien. het nader rapport van Onzen voor
noemden Minist_er van 31 Juli 1946, No. 
6840/687 afdeeling J.Z., Letter L .; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de in het tweede lid van artikel 1 7 van de 

Bodemproductiewet 1939 genoemde artikelen 
treden met ingang van 27 September 1946 
wederom in werking. 

Onze Minister van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in de Nederlandsche Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrif~l 
wo~den gez~den aan den Raad van Sta . 

Het Loo, den 5den September 1946. 

WILHELMINA. 
- De Min. v. L., v. en V. a.i ., HUYSMANS. 

(Uitgeg. 24 Sept. z946). 
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5 September z946. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Koninklijk Besluit van 
25 Apnl 19:12, Staatsblad No. 219, ter 
uitvoering van artikel 2 der Veewet. 

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

Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening, 
van 18 Januari 1946, Directie van den Land
bouw, No. 4908, 3e Afdeeling, en Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 12 Februari 
1946, No. 56 E /Doss., Afdeeling \7olksgezond
heid; 

Gelet op artikel 2 van de Veewet en op 
artikel 6 van de Gezondheidswet (Staats
blad 1919, No. 784); 

Den Raad van Statè--gehoord (advies van 
6 Augustus 1946, No. 12); 

. Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Landbouw, Visscherij en Voedsel
voorziening van 28 Augustus 1946, No. 
7671/7rn, Afdeeling Juridische Zaken, Letter 
L, en Onzen Minister van Sociale Zaken; 

Hebben goedgevondep en verstaan: 
Art. 1. · Het Besluit van den Secretaris

Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij en van den waarnemen
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken, van 19 Juni 1944, 
Departement van Landbouw en Visscherij, 
No. 3335, Afdee,Jing III, Directie van den 
Landbouw, en Departement van Sociale Zà
ken, No. 1043, E /Doss., Afde~ling Volksge
zondheid (Nederlandsche Staatscourant 1944, 
No. 1.x9), wordt ingetrokken. 

2. Artikel 3 van Ons besluit van 25 April 
1922, (Staatsblad No. 219), zooals d114: se
dertdien is gewijzigd, wordt gewijzigd en ge
lezen als volgt: 

Ten behoeve van den Veeartsenijkundigen 
Dienst wordt _get Rijk verdeeld in de vol-
gende districten: • 

District Groningen-Drenthe : de provin
ciën Groningen en Drenthe. 

District Friesland : de provincie Fries-
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land en het gebied van het openbaar lichaam 
"de Noord-Oostelijke Polder", met inbegrip 
van het voormalige eiland Urk. 

District Overijssel: de provincie Over
ijssel. 

District Gelderland: de provincie · Gelder
land. 

District Utrecht : de provincie Utrecht. 
District Noord-Holland : dl! provincie 

Noord-Holland. 
Districtal'oordelijk Zuid-Holland: de pro

vincie Zurci-Holland, met uitzondering van 
de gemeenten, behoorende tot het district 
Zuidelijk Zuid-Holland. 

District Zuidelijk Zuid-Holland: het ge
deelte van de provincie Zuid-Holland om

. vattende de gemeenten: 
a. gelegen ten zuiden van Lek, Nieuwe 

Maas, Scheur en Nieuwen Waterweg; 
b. Amznerstol, Bergambacht, Bergschen

hoek, Berkel, Berkenwoude, Capelle a/d 
IJssel, Krimpe a/d Lek, Krimpen a/d IJssel, 
Lekkerkerk, Maasland, Maassluis, Nieuwer
ker¼; a/d IJssel, Ouderkerk a/d IJssel, Rotter
dam, Schiedam, Schoonhoven, Stolwijk, 
Vlaardingen en Vlist. 

District Zeeland-Westelijk Noord-Bra
bant : de provincie Zeeland, benevens het ge
deelte van de provincie Noord-Brabant ten 
oosten begtensd door en inet inbegrip van 
de geméenten Hooge en Lage Zwaluwe, Ter
heyden, Teteringen, Nieuw-Gipneken en 
Chaam. 

District Oostelijk Noord-Brabant: de pro
vincie Noord-Brabant met uitzondering van 
het gedeelte, behoorende tot het district Zee
land-Westelijk Noord-Brabant. 

District Limburg : de provincie Limburg. 
3. De districten, genoemd in artikel 3 van 

Ons besluit van 25 April 1922, Staatsblad No. 
219, zooals dat ingevolge artikel 2 van dit 
besluit wordt gewijzigd, worden aangewezen 
als ambtsgebieden van de inspecteurs van de 
Volksgezondheid, belast rp.et het toezicht op 
de naleving van de bepalingen van de 
Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, No. 
524). 

4. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden 'dag na dien van zijn 
afkondiging. 

Onze Minister van Landbouw, Vi~scherij 
en Voedselvoorziening en Onze Minister van 
Sociale Zaken zijn 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 5den September 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. L., V. en V. a.i., HuYSMANS. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 27 Sept. z946). 
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7 Sept~mber z946. BESLUIT tot her
nieuwde aanwijzing overeenkomstig ,ar
tikel I57 der hooger-onderwijswet van 
de afdeeling gymnasium van het R.-K. 
Lyceum te Alkmaar der Stichting "R.K . 
Lyceum onder bescherming van den H. 
Petrus Canisius", gevestigd te Alkmaar. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen :d;nister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
20 Mei I946, No. III29 III, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel I57 der hooger-onderwijs
wet· 

Gezien Ons bésluit van rn October I939 
(Staatsblad No. I3 n); 

Den Raad van State geho6rd (advies van 
30 Juli I946, no. I8); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 September I946, 
No. I8367, afdeeling Voorbereidend Hooger 
en Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en _verstaan: 
te rekenen van I September I945 de afdee

ling gymnasium van het R.K. Lyceum te 
Alkmaar van d e Stichting "R.K. Lyceum 
onder bescherming van den H. Petrus Cani
sius", gevestigd te Alkmaar, opnieuw voor 
een tijdvak van zes jaren aan te wijzen als . 
bevoegd om, met inachtneming derdesbetreL 
fende wettelijke voorschriften aan haar leer
lingen, die het onderwijs, tot aan het einde· 
hebberi bijgewoond, een getuigschrift v~n 
bekwaamheid tot universitaire studiën af te 
geven, dat met het getuigschrift in artikel II 

. der hooger-ol}derwijswet vermeld, wordt ge-
lijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen 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 7den ~eptember I946. 

WILHELMINA. 
De Min . van 0 ., K . en W ., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. I 0ctober z946). 
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7 September z946. BESLUIT tot hernieuw_ 
de aanwijzing overeenkomstig artikel 
I.~7 der hooger-onderwijswet van de 
afdeeling gymnasium van het St. Tho
mascollege te Venlo, uitgaande van de 
St. Augustinusstichting, gevestigd te 
Utrecht. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
I4 Mei 1946, Nö. rn.574 II, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien -Ons besluit van 22 Augustus I938, 
Staatsblad no. I367; 

\ 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Juli t946, no. I4); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 September I946 
No. I8J66, afdeeling Voorbereidend Hooger 
en Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van I September 1944 de Af

deeling gymnasium van het St. Thomascol
lege' te Venlo, uitgaande van de St. Augusti
nusstichting, gevestigd te Utrecht, opnieuw 
voor een tijdvak van zes jaren aan te wijzen 
als bevoegd om, met inachtneming der des
betreffende wettel~jke voorschriften, aan haar 
leerlingen, die het onderwijs tot aan het einde 
heóben bij gewoond, een getuigschrift van be
kwaamheid tot universitaire stu~iën af te ge
ven, dat met het getuigschrift, in artikel 11 
der hooger-onderwijswet vermeld, wordt gé
lijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen 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 7den September 1946. 

WILHELM INA. 
De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. I 0ctober z946). 
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7 September z946. BESLUIT tot her
nieuwde aanwijzing overeenkomstig ar
tikel 157 der hooger-onderwijswet van 
de afdeeling gymnasium van "Het Rijn
lands Lyceum", te Wassenaar van d e 
Stichting "Het Rijnlands Lyceum", ge-
vestigd aldaar. 

1 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
IS Mei 1946, no. 9982 III , afdeeling Voor
bereidend Hooger- en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet ; 

Gezien Ons besluit van 28 December 1939, 
Staatsblad no. 13 78; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Juli 1946, no. 17); 

Gezi1n het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 September 1946, no. 
1836g, afdeeling Voorbereidend Hooger- en 
Middelbaar Onderwijs; 
' Hebben goedgevonden en verstaan : 

Te rekenen van I September I945 de af
deeling gymnasium van "Het Rjjnlands Ly
ceum", te Wassenaar, uitgaande van de 
Stichting "Het Rijnlands Lyceum", geves
tigd aldaar, opnieuw voor een tijdvak van 
zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, met 
inachtneming der desbetreffende wettelijke 
voorschriften, aan haar leerlingen, die het 
onderwijs tot aan het einde_ hebben bijge
woond, een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studiën af te geven, dat met 
het getuigschrift, in artikel 11 der hooger
onderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 1 
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Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast inet 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 7den September· 1946. 

WILHELMINA . . 
De Min. van 0., K. en W., Jos. J . GIELEN. 

(Uitgeg. 27 ~eptember 1946). 
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7 September 1946. BESLUIT tot her
nieuwde aanwijzing overeenkomstig ar
tikel 157 der hooger-onderwijswet ·van 
de afdeeling gymnasium van het Haag
sche Lyceum der Vereeniging "Het 
Haagsch Lyceum" gevestigd te 's-Gra
venhage. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 Mei 1946, n9. 10940 III, afd. Voorberei
dend Hooger ,en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet· 

Gezien Ons besluit van 10 October 1939, 
Staatsblad No. 1377; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Juli 1946, No. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 September 1946, 
No. 18368, Afdeeling Voorbereidend Hooger 
en Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1945 de af

deeling gymnasium van het Haagsche Ly
ceum der Vereeniging "Het Haagsche Ly
ceum", gevestigd te 's-Gravenhage, opnieuw 
voor een tijdvak van zes jaren aan te wijzen 
als bevoegd om, met inachtneming der des
betreffende wettelijke voorschriften, aan 
haar le"erlingen, die hc;t onderwijs tot aan het 
einde hebben bijgewoond, een getuigschrift 
van bekwaamheid tot universitaire studiën 
af te geven, dat met het getuigschrift, in ar
tikel n der hooger-onderwijswet vermeld, 
wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen 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 7den September 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. ven o., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 1 October 1946). 
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7 September 1946. BESLUIT tot her
nieuwde aanwijzing overeenkomstig ar
tikel 157 der hooger-onderwijswet -van 
~ afdeeling gymnasium van het Prinses 
Beatrix Lyceum te Glion (Zwitserland) 
van de Stichting "Het Prinses Beatrix 
Lyceum", gevestigd te 's-Gravenhage. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
21 Mei 1946, No. u243 III ; afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs-
wet; \ , 

Gezien Ons besluit van 8 Februari 1940, 
Staatsblad no. 1361; 

Den Raad van State gehoord (advii;s van 
30 Juli 1946, No. 16); 

Gezien 'het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 September 1946, 
No. 18370, Afdeeling Voorbereidend Hooger 
en Middelbaar Onderwijs; 

l'Iebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 15 Augustus 1945 de afdee

ling gymnasium van het Prinses Beatrix Ly
ceum te Glion (Zwitserland), uitgaande van 
de Stichting "Het Prinses Beatrix Lyceum", 
gevestigd te 's-Gravenhage, opnieuw voor 
een tijdvak van zes _jaren aan te wijzen als 
bevoegd om, met inachtneming der desbe
treffende wettelijke voorschriften aan haar 
leerlingen, die het onderwijs tot aan het ein
de hebben bijgewoond, een getuigschrift van 
bekwaamheid tot universitaire studiën af te 
geven, dat met het getuigschrift, in artikel 
u der hooger-onderwijswet vermeld, wordt 
gelijkgesteld. 

·Or:ize Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen 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 7den September 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. z October 194.6). 
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zo September 1946. BESLUIT tot wijziging 
van het Rijkstelefoonreglement 1929 , 
(Staatsblad nr. 441). 

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

Verkeer van 1 f,.ugustus 1046 nr. 1, Hoofd
bestuur der Posterijen, 'J.'elegrafie en Tele
fonie; 

In mmmerking nemende, dat het wensche
lijk is over te gaan tot verhooging der tele
foontarieven, waardoor wijziging noodzake
lijk is van eenige bepalingen van het Rijks
telefoonreglement 1020 (Staatsblad nr. 441), 
laatstelijk gewijzigd bij de Beschikking van 
de Secretarissen-Generaal der Departemen
ten van Binnenlandsche Zaken en van Fi
nanciën van 7 Februari 1941, opgenomen in 
de Staatscourant van 30 April 1941 nr. 83; 

den Raad van State gehoord (advies van 
20 Augustus 1946 nr. 18); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van s September 1946 
nr. 1, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegra
fie en Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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te bepalen, dat voornoemd reglement zal 
worden gewijzigd als volgt: 

Art. I. Art. 4, lid 3 , wordt gelezen: 
3. Voor de aansluiting aan een net van 

een perceel gelegen binnen een door den Di
recteur-Generaal te bepalen gebied van dut 
net is, behoudens het bepaalde onder 8, 9, 
10 en II van dit artikel, als abonnement per 
maand verschuldigd, indien het aantal aan
sluitingen bedraagt: 

niet meer dan 100 ... .. ... . . . . f 2.50 
van 101 tot en met 500 f 3.15 
van 501 tot en met 2000 f 3,75 
van 2001 tot en met 4000 f 4.40 
meer dan 4000 . . . . . . . . . . . . . . . f 5 .-

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 October 1946. 

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

Het Loo, den 10de September 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Verkeer, H . Vos. 

(Uitgeg. 24 Sept. 1946). 
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zo September 1946. BESLUIT, houdende 
aanvulling van he~ Azijnbesluit (Staats
blad 1926, No. 214), van het Margarine
besluit (Staatsblad 1925, No. 417), van 
het Oliën- en Vettenbesluit (Staatsblad 
1926, No. 339) , van het Specerijenbe
sluit (Staatsblad 1924, No. 251) en v;m 
het Vleeschextractenbesluit (Staatsblad 
1924, No. 428). 1· 

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

Socisle Zaken van 23 Juli 1946, No. 212 
D/doss. 50, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren-
wet (Staatsblad 1935, No. 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
, doeld in artikel 17 der Warenwet (Staats

blad 1935, No. 793); 
Den Raad van State gehoord (advies van 

20 Augustus 1946, No. 15); 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van Sociale Zaken van 3 September 
1946, No. 690 D/doss. 50, afdeeling Volksge, 
zondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Aan het Azijnbesluit (Staatsblad 

1926, No. 214) , wordt toegevoegd een artikel 
IIbis luidende: 

Art. IIbis. 1 . De voorwerpen of verpak
kingen, waarin de waren, in dit besluit be
doeld, zijn vervat, alsmede de omhulsels dier 
voorwerpen, moeten, voor zoover zij bestemd 
of geschikt zijn om met den inhoud aan de 
verbruikers te worden afgeleverd, aan de 
buitenzijde - indien daarop een etiket voor
komt, op het etiket - zijn voorzien van een 
aanduiding, aangevende de hoeveelheid der 
in het voorwerp of in de verpakking aanwe
zige waar. 
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2 . Deze aanduiding mag niet door vegen 
zijn uit te wisschen en moet voor den kooper 
duidelijk zichtbaar en gemakkelijk leesbaar 
zijn aangebracht op hetzelfde vlak van voor
werp en/of verpakking, waarop de naam der 
waar voorkomt. De aanduiding moet bestaan 
uit een der woorden "inhoud" of "netto", ver
gezeld vari de in liters en/of onde~n.eelen van 
liters uitgedrukte hoeveelheid der waar en 
mag geen grootere hoeveelheid aangeven dan 
die, welke aan waar in het voorwerp of in de 
verpakking aanwezig is. 

De letters en cij fers der aanduiding moe
ten een hoogte hebben van ten minste 4 mm. 
(0.004 m) bi.i een lijndikte van ten minste 
0.5 mm. (0.0005 m .). 

Art. II. Aan het Margarinebesluit (Staats
blad 1925, No. 417), worch toegevoegd een 
artikel 2ter, luidende: 

Art. 2ter. 1. De voorwerpen of verpak
kingen, waarin de waren, in dit besluit be
doeld, zijn vervat, alsmede de omhulsels dier 
voorwerpen, moeten, voor zoover zij bestemd 
of geschikt zijn om met den inhoud aan de 
verbruikers te worden afgeleverd, aan de bui
tenzijde - indien daarop een etiket voor
komt, op het etiket - zijn voorzien van een 
aanduiding, aangevende de hoeveelheid der 
in het voorwerp of in de verpakking aanwe
zige waar. 

2 . Deze aanduiding mag niet door vegen 
zijn u it te wisschen en moet voor den kooper 
duidelijk zichtbaar en gemakkelijk leesbaar 
zijn aangebracht op hetzelfde vlak van voor
werp en/of verpakking, waarop de naam der 
waar voorkomt. De aanduiding moet bestaan 
uit een der woorden "inhoud" of "netto"J 
vergezeld van de in kilogrammen en/of gram
men uitg!!drukte hoeveelheid der waar en 
mag geen grootere hoeveelheid aangeven dan 
die, welke aan waar in het voorwerp of in 
de verpakking aanwezig is. 

1 De letters en cijfers der aanduiding moeten 
een hoogte hebben van ten minste 4 mm 

1(0,004 m) bi.i een lijndikte van ten minste 
0 ,5 mm (0,0005 m). 

In artikel -~ van het Margarinebesluit 
(Staatsblad 1925, no. 417) wordt in plaats 
van " d.e beide vorige artikelen" gelezen "de 
artikelen 2, 2bis en 2ter". 

Art. III. Aan het Oliën- en Vettenbesluit 
(Staatsblad 1Q26, no. -~~Q), wordt toege
voe gd een artikel. 8bis. luidende : 

Art. Sbis. 1. De voorwerpen of verpak
kingen, waarin de waren, in dit besluit be
doeld, zijn vervat, alsmede de omhulsels dier 
voorwerpen, moeten voor zoover zij bestemd 
of geschikt zi jn om met den inhoud aan de 
verbruikers te worden afgeleverd, aan de 
buitenzijde - indien daarop een etiket voor
komt, oo het etiket - zi.in voorzien van een 
aanduiding, aangevende de hoeveelheid der 
in het voorwerp of in de verpakking aan
wezige waar. · 

2. Deze aanduiding mag niet door vegen 
zijn uit te wisschen en moet voor den kooper 
duidelijk zichtbaar en gemakkelijk leesbaar 
zijn aangebracht oo hetzelfde vlak van voor
werp en/of verpakking, waarop de naam der 
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waar voorkomt. De aanduiding moet bestaan 
uit een der woorden "inhoud" of "netto", 
vergezeld - voor vloeibare waar - van de 
in liters en/of onderdeelen van liters uitge
drukte hoeveelheid der waar en -voor vaste 
waren - van de in kilogrammen en/of gram
men uitgedrukte hoeveelheid der waar en 
mag geen grootere hoeveelheid aa11geven dan 
die, welke aan waar in het voorwerp of in de 
verpakking aanwezig is. 

De letters en cijfers der aanduiding moe
-ten een hoogte hebben van ten minste 4 mm 
(0,004 m) bij een lijndikte van ten minste 
.0,5 mm (0,0005 m). 

Art. IV. Aan het Specerijenbesluit (Stbl. 
1924, no. 251), wordt toegevoegd een artikel 
8biii, luidende: 

Art. 8bis. i. De voorwerpen of verpak
kingen, waarin de waren, in dit besluit be
doeld, zijn vervat, alsmede de omhulsels dier 
voorwerpen, moeten, voor zoover zij bestemd 
-of geschikt zijn om met den inhoud aan de 
verbruikers te worden afgeleverd, aan e bui
tenzijde - indien daarop een etiket voor
komt, op het etiket - zijn voorzien van een 
.aanduiding, aangevende de hoeveelheid der 
in het vo9rwerp of in de verpakking aanwe
.zige waar. 

2. Deze aanduiding mag niet door vegen 
.zijn uit te wisschen en moet voor den kooper 
duidelijk en gemakkelijk leesbaar zijn aan
gebracht op hetzelfde vlak van voorwerp 
en/of verpakking, waarop de naam der waar 
voorkomt. De aanduiding moet · bestaan uit 
een der woorden "inhoud" of "netto", ver::: 
gezeld van de in kilogrammen en/of grammen 
uitgedrukte hoeveelheid der waar r.n mag 
geen grootere hoeveelheid aangeven dan die, 
welke aan waar in het voorwerp of in de 
verpakking aanwezig is. 

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) . 

Artikel ma wordt vernummerd in °iobis. 
Aan artikel n van het Specerijenbesluit 

(Staatsblad 1924, . no. 251) wordt toege
voegd : 

"Het bepaalde in artikel 8bis is op deze 
waren n iet van toçpassing". 

Art. V. Aan het Vleeschextractenbesluit 
{Staatsblad 1924, no. 428) w.ordt ,toegevoegd 
een artikel 7bis luidende: 

Art. 7bis. i. De voorwerpen of verpak
kingen, waarin de waren, in dit besluit be
doeld, zijn vervat, alsmede de omhulsels dier 
voorwerpen, moeten, voor zoover zij bestemd 
-0f geschikt zijn om met den jnhoud aan de 
verbruikers te worden afgeleverd, aan de 
buitenzijde - indien daarop een etiket voor
komt, op het etiket - zijn voorzien van een 
aanduiding, aangevende de hoeveelheid deç 
in het voorwerp of in de verpakking aan
wezige waar. 
, 2. Deze aanduiding mag niet door vegen 
zijn uit te wisschen en moet voor den kooper 
duidelijk zichtbaar en gemakkelijk leesbaar 
zijn aangebracht op hetzelfde vlak van voor
werp en/of verpakking, waarop de naam der 
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waar voorkomt, met uitzondering van ver
pakkingen, minder dan rn gram inhoudende, 
in welk geval de aanduiding ook op een ander 
vlak der verpakking mag zijn aangebracht . . 
De aanduiding moet bestaan uit een der 
woorden "inhoud" of "netto", vergezeld -
voor vloeibare en stroperig vloeibare waren 
- van de in liters ert/of onderdeelen• van li
ters uitgedrukte hoeveelheid, of - voor de 
overige waren - van de · in kilogrammen 
en/of grammen uitgedrukte hoeveelheid der 
waar en mag geen grootere hoeveelheid aan
geven dan die, welke aan waar in de verpak
king aanwezig is. 

De letters en cijfers der aanduiding moe
ten een hoogte hebben van ten minste 4 mm 
(0,004 m) bij een lijndikte van ten minste 
0,5 mm (0,0005 m), met uitzondering van 
aanduidingen op hoeveelheden van minder 
dan 10 gram, welke aanduidingen moeten be
staan uit letters en cijfers van t en minste 1 

mm (0,001 m) hoogte bij een lijndikte van 
ten minste 0,3 mm (0,0003 m). 

Artikel ga van het Vleeschextraetenbesluit 
(Staatsblad 1924, no. 428) wordt vernum
merd in 9bis. 

Art. Vl. Dit besluit treedt in werking 
met ingarig van den dertigsten dag na dien 
der dagteekening van het Staatsblad, waarin 
het is geplaatst. 

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 rnden September 1946. 

WILHELMINA. 
De Min; van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 27 September z946.) 

zo September z946. BESLUIT tot wijzi
ging van het Broodbesluit (Staatsblad 
1925, rio. 478). 

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

Sociale Zaken van 23 Juli 1946 no. 446 
D/dossier 38, Afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de aztikelen 14 en 15 der Waren-
wet (Staatsblad 1935, no. 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staats
blad 1935, no. 793); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Augustus 1946, no. 17); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 3 September 
1946, no. 688 D /dossier 38, afdeeling Volks
gezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. Aan het slot van artikel 10 van 

het Broodbesluit (Staatsblad 1925, no. 478) 
wordt de punt v ervangen door een komma en 
wordt toegevoegd : met dien verstande, dat 
de gewichten van g6o tot 1040 g aan droge 
stof niet_ zijn toegelaten voor roggebrood. 

• 
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Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den dertigsten dag na dien van. 
zijn plaatsing in het Staatsblad. 

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 LOden September x946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 27 September z946.) 
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zo September z946. BESLUIT, houdende 
aanwijzing van een formatie als bedoeld 
in artikel 39, eerste lid, sub 3, der Wet 
op de Krijgstucht. 

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

Oorlog vav. 2 September x946, Militair Kabi-
net, No. 9x3; 1 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Het militair personeel, aan boord van een 
troepentransportschip vormt een formatie 
als bedoeld in artikel 39, lid x, sub 3 °, der 1 

· Wet op de Krijgstucht. 
Onze Minister van Oorlog is belast met de 

uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den xoden September x946. 

WILHELMINA. 
De Min. van OorloR, A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. :14 September z946.) 
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ro September z946. BESLJJIT, houdende 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
n Mei xg44 no. x4, (Staatsblad No. E 
30) betreffende openin~ van de moge
.Jijkheid militairen der zeemacht tijde
lijk tot een hoogeren of tot eenigen rang 

· te bevorderen. 

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

Marine van 30 Augustus 1946 No. PD 7/421/ 
x/46 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen: 
In de regeling betreffende de tijdelijke be

vordering, vastgesteld bij Ons besluit van n 
Mei xg44, no. x4 (Staatsblad No. E 30) wor
den de volgende wijzigingen aangebracht: 

I. 
Artikel 2 wordt verv~ngen door een nieuw 

artikel luidende: 
'fijdelijk bevorderde militairen der zee

macht worden, wanneer zij uit jle in artikel 
I van dit besluit bedoelde functie worden 
ontheven, weder in hun vorigen rang of stand 
teruggebracht, met uitzondering van: 

a. hen, die uit hun functie worden ont-
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heven omdat zij in aanmerkihg worden ge
bI'acht uit de overzeesche gebiedsdeelen te 
repatrieeren. Deze militairen behouden hun 
tijdelijken rang tot 2 maanden na den datum. 
van aankomst in Nederland, tenzij zij voor 
het verstrijken van dat tijdvak voor een nieu
we plaatsing of-ontslag in aanmerking komen, 
in welk geval zij op het tijdstip van die 
plaatsing of dat ontslag in hun effectieven 
rang of stand worden teruggebracht. \ 

b. hen, die ten e:evolge van ziekten, ver
wondingen of gebreken, te wijten aan oor
zaken in verband staande met den dienst, 
uit hun functie worden ontheven. Deze mili
tairen behouden hun tijdelijken rang gedu
rende de verpleging we~ens deze ziekten, 
verwondingen of gebreken, eventueel ziekte
verlof daarbij inbegrepen. 

II. 
Tusschen de artikelen 2 en ::i wordt een 

nieuw artikel ingevoegd, luidende: 
Art. :za. Bij overlijden van een militair 

der zeemacht die een tijdelijken rang be
kleedt, blijft deze tijdelijke rang ten aanzien 
van de rechtsgevolgen bestaan. 

Dit besluit wordt geacht in werking te,zijn 
getreden met ingang van x Juni 1g46. 

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

Het Loo, den rnden September 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Marine, 

J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

(Uittfeg. 8 October z946). 
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zo September z946. BESLUIT, houdende 
1 de bekt;ndmaking van de op 14 Juni 
1940 te Londen tusschen het Koninkrijk 
der Nederlanden, het Vereenigd Ko
nin1crijk van Groot-Brittannië en Noord
Ierland en de Fransche Republiek geslo
ten financieele overeenkomsten, met 
daarbij behoorend protocol, de op 25 
Juli 1940 te Londen tusschen het Ko
ninknjk der Nederlanden en het Ver
eenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland gesloten financieele 
overeenkomst voor Suriname en Cura
çao en de op 7 September 1945 te Lon
den tusschen het Koninkrijk der Neder
landen en het Vereenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland ge
sloten monetaire overeenkomst. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 14 Juni x940 te Londen tus

schen het Koninkrijk der Nederlanden, het 
Vereenigd Koninkrijk van Grotlt-Brittannië 
en Noord-Ierland en de Fransche Republiek 
gesloten financieele overeenkomsten, met 
daarbij behoorend protocol, de O!l :is Juli 
1940 te Londen tusschen het Konirikrijk der 
Nederlanden en het Vereenigd Koninkrijk ' 
van Groot-Brittannië en NÓord-Ierland ge
sloten financieele overeenkomst voor Suri-
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name en Curaçao en de op 7 September 1945 
te Londen tusschen het Koninkrijk der Ne
derlanden en het Vereenigd Koninkrijk van 

1 Groot-Brittannië en Noord-Ierland gesloten 
monetaire overeenkomst, van welke overeen
komsten een afdruk en een vertaling bij dit 
Besluit zijn gevoegd; 1 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 4 September 1946, 
Directie van Economische Zaken, No. 
(I-231)-71640; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde overeenkomsten, 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 
uitvoering van hetgeen te dezèn wordt ver
eischt. 

Het Loo, den roden September 194~. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Buiten/. z., W. VAN BoETZELAER. 

(Uitgeg. 114 September 1946.) 

Ver t a 1 ing. 

Engelsch-Nederlandsche flnancleele over
eenkomst. 

De Koninklijke Nederlandsche Regeering 
en de Regeering van het Vereenigd Konink
rijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, 
overwegende, dat het in haar gemeenschap
pelijk belang is een officieelen wisselkoers 
tusschen den Nederlandsch-Indischen gulden 
en het pond sterling vast te stellen en te 
handhaven, zijn het volgende overeengeko
men. 

Art. 1. De officieele wisselkoers tusschen 
den Nederlandsch-Indischen gulden (als om
schreven in artikel 12 en hierna aangeduid 
als de gulden) en het pond sterling zal zijn 
7.60 gulden tegen het pond, gebaseerd op 
den laatsten officieel genoteerden koers in 
Londen voor den gulden. 

Geen veranderingen zullen in dezen koers 
gemaakt worden, zonder voorafgaande over
eenstemming tusschen de beide contractee
rende Regeeringen. 

Art. 2. De contracteerende Regeeringen 
zullen elk voor zich -verantwoordelijk zijn 
voor de noteeringen van hun eigen munt
soorten op de markten van derde landen. 
Maar zij zullen steeds tezamen overleg ple
gen aangaande de politiek, welke te dien 
aanzien te volgen zij en betreffende elke in
terventie, welke noodzakelijk zal schijnen. 

Art. 3. De Bank of England en de Ja
.vasche Bank zullen aan elkander sterling 

tegen guldens en guldens tegen sterling ver
koopen tegen den officieelen koers. 

Art. 4. r. Geen grens zal worden gesteld 
,voor de bedragen aan sterling of guldens, 

1 De Engelsche en Fransche tekst is niet 
opgenomen. (Red.). 

, 
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welke overeenkomstig het bepaalde in het 
vorige artikel gekocht kunnen worden. 

2. Indien de Javasche Bank te eeniger 
tijd meer dan .E. 5 millioen in haar bezit 
mocht hebben, zal het bedrag, dat hieraan 
te boven gaat, worden aangewend voor den 
aankoop van Schatkistbiljetten van het Ver
eenigd Koninkrijk, uitgegeven in guldens, te 
berekenen tegen den officieelen koers op den 
dag van aankoop en uit te geven in gulden
bedragen gelijk aan .E. 50.obo of veelvouden 
daarvan. 

3. Soortgelijke regelingen zullen van 
kracht zijn ten aanzien van de belegging van 
guldensaldi in het bezit van de Bank of Eng
land, die een bedrag van 38 millioen gulden 
te boven gaan. Deze bedragen zullen worden 
aangewend tot den aankoop van Schatkist
biljetten van de Nederlandsch-Indische Re
geering, uitgegeven in ponden sterling, te be
rekenen tegen den officieelen gulden-sterling 
koers op den dag ván aankoop en uit te ge
ven in sterlingbedragen gelijk aan 350,000 
gulden of veelvouden daarvan. 

4. De gulden en sterling biljetten zullen 
beide een rente van 3 pct. per jaar dragen 
en zullen één jaar na de beëindiging van den 
oorlog vervallen, met dien verstande, dat de 
uitgevende Regeering, indien zij den wensch 
daartoe te kennen geeft, de vernieuwing 
daarvan voor twee verdere tijdvakken van 
telkens één jaar kan aanvragen. 

5. Indien het totale bedrag aan ponden 
sterling of guldens respectievelijk in het be
zit van de Javasche Bank of de Bank of 

_ England beneden .E. 5 millioen of 38 mil
lioen gulden komt te liggen, zal een dergelijk 
saldo zooveel mogelijk worden hersteld door 
den verkoop van Schatkistbiljetten in de an
dere muntsoort aangehouden. Te dien einde 
zullen de Schatkistbiljetten _ïn ~uldens tegen 
sterling door de Bank of England en de 
Schatkistbiljetten in sterling tegen guldens 
door de J avasche Bank weder ingekocht wor
den, waarbij beide Centrale Banken zullen 
handelen voor rekening van haar respectie
velijke Regeeringen. Deze handelingen zul
len plaats hebben tegen den officieelen koers 
van den dag van wederinkoop. 

6. De ponden sterling en de guldens 
respectievelijk in het bezit van de J avasche 
Bank en de Bank of England zullen tot een 
grens van .E. 5 millioen en 38 millioen gulden 
door de eene Centrale Bank in overeenstem
ming met en door bemiddeling van de an
dere Centrale Bank worden belegd. 

7. Indien het bedrag aan Schatkistbiljet
ten door de Javasche Bank in overeenstem
ming met lid 2 van dit artikel gekocht in 
eenig jaar het equivalent van .E. 5 millioen 
overschrijdt, is de Jarsche Bank gemach
tigd het overschot van zulke Biljettèn te 
verkoopen aan de Nederlandsche Regeering 
in hare hoedanigheiQ van eigenaresse van de 
vorderingen aan haar overgemaakt bij Ko
ninklijk Besluit van 24 Mei 1940, voor zoo
ver deze vorderingen in guldens, zooals in 
deze overeenkomst omschreven, luiden, ten 
einde de Regeering in staat te stellen hare 
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verplichtingen jegens den eigenaar te dek
ken. Biljetten op deze wijze aan de Neder
landsche Regeering verkocht, zullen niet 
weer ingekocht kunnen worden, zooals be
paald in lid 5 van dit artikel en het eerste 
Biljettenbedrag gelijk aan ~ 5 millioen in 
eenig jaar op deze wijze verkocht zal van 
vernieuwing, krachtens lid 4 van dit artikel, 
worden vrijgesteld. 

Art. 5. I. Geén van beide Regeeringen 
zal een zekerheid in goud of eenigerlei andere 
bepaalde zekerheid vragen voor de betaal
middelen, die door de Bank of England of 
door de J avasche Bank overeenkomstig het 
bovenbepaalde zullen zijn verkregen. ' Even
min zal een verzoek voor de inwisseling van 
deze betaalmiddelen in goud worden inge
diend. 

2. Indien de beide contracteerende par
tijen overeenkomen den officieelen koers tus
schen den gulden en het pond sterling te wij
zigen, zullen de bedrageh aan guldens, te be
talen door de Bank of England met betre,k
king tot het sterling saldo aangehouden door 
de J avasche Bank worden berekend tegen 
den koets, die op het moment van de ver
krijging vàn het sterling van kracht was. Een-
soortgelijke regeling zal van toepassing zijn 
op guldens, welke door de Bank of England 
aangehouden worgen. 

Art. 6. I. Het sterling, aangehouden door 
de J avasche Bank, kan gebruikt worden voor 
alle uitgaven in sterling in het sterlinggebied 
te verrichten, dat wil zeggen in ieder deel 
van Zijner Ma_jesteit's Dominions (uitgezon
derd Canada, Newfoundland en Hong Kong). 
ieder gebied ten aanzien waarvan een man
daat vanwege den Volkenbond door Zijn~ 
Majesteit is aanvaard en dat wor<lt uitgeoe
fend door Zijner Majesteit's Regeering in het 
Vereenigd Koninkrijk of in een Dominion, 
een Britsch Protectoraat of een beschermde 
staat, Egypte, de Anglo-Egyptische Soedan 
en Irak. 

2. De guldens, die door de Bank of Eng
land aangehouden worden, kunnen gebruikt 
worden om uitgaven in guldens te verrichten 
in Nederlandsch-Indië (zooals omschreven 
in artikel 12). 

3. Indien een van beide landen betalin
gen wenscht te doen aan een derde land in 
de valuta van het andere land, zal dit slechts 
gedaan worden na voorafgaand overleg en 
overeenstemming tusschen de beide Regee
ringen. 

Art. 7. De· J avasche Bank en de Bank of 
England zullen, zoo noodig, tegen ponden 
sterling of tegen guldens, de plaatselijke 
muntsoo(t verschaffen, noodig voor betalin
gen respectievelijk binnen het Koninkrijk 
der Nederlanden of-.binnen het sterlingge
bied . 

. Art. 8. De Schatkisten van het Vereenigd 
Koninkrijk en Nederland zullen alle vraag
stukken overwegen en in het oog houden be
treffende de evenredige verdeeling van uit
gaven in dollars of in goud, gedragen door qe 
beide landen, die voor het voeren van den 
oorlog noodzakelijk zijn. 
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Art. 9. De Schatkisten van het · Veree
nigd Koninkrijk en Nederland zullen van tijd 
tot tijd en ten minste eens in de drie maan
den het bedrag . van en de aanleiding voor 
overmakingen van goud of vreemde valuta's 
onderzoeken en zullen die maatregelen voor
stellen, welke voor het handhaven van een 
blijvend monetair evenwicht noodig moch
ten blijken. 

Art. 10. 1. De beide Regeeringen zullen 
onderling overleg Plegen alvorens stappen te 
ondernemen ten einde hun bezit aan buiten
landsche effecten geheel of ten deele op de 
markt van een derde land te mobiliseeren. 

2. Geen van beide Regeeringen zal effec
ten betaalbaar in de valuta van het andere 
land verkoopen zonder voorafgaande instem
ming van de andere Regeering. 

Art. n. De beide Regeeringen zullen on
derling overleg plegen ten einde de gunstigst 
mogelijke voorwaarden te verkrijgen wat be
treft betalingen voor invoer van en uitvoer 
naar derde landen, en wat betreft de gun
stigste aanwending van haar buitenlandsche 
activa. 

Art. 12. 1. Onder Nederlandsch-Indië 
·wordt verstaan de Nederlandsch-Indische 
Archipel in Azië. 

2. Onder Nederlandsch-Indischen gulden 
wordt verstaan de muntsoort van Neder
landsch-Indië. 

Art. 13. Deze overeenkomst zal van 
kracht blijven gedurende den geheelen loop 
van den oorlog en gedurende een periode van 
zes maanden na de onderteekening van het 
vredesverdrag. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden, 
naar behooren daartoe door hun betreffende 
Regeeringen gemachtigd, deze Overeenkomst 
hebben onderteekend. 

Gedaan, in tweevoud, te Londen den 14den 
dag van Juni 1940, in de Engelsche taal. 

Ve rta 1 ing. 

KINGSLEY WOOD. 
DE GEER. 

Fransch-Nederlandsche flnancleele over
eenkomst. 

De Koninklijke Nederlandsche Regeering 
en de Regeering van de Fransche Republiek, 
overwegende, dat het in haar. gemeenschap
pelijk belang is , een officieelen wisselkoers 
tusschen den Nederlandsch-Indischen gulden 
en den franc vast te stellen en te handha
ven, zijn het volgende overeengekomen: 

Art. 1. De officieele wisselkoers tusschen 
den franc en den Nederlandsch-Indischen 
gulden (zooals die is omschreven in artikel 
12 en die verder zal worden aangeduid als 
"De Gulden") zal zijn 2.,,25 franc tegen é~n 
gulden. Deze koers is gebaseertl op den laat
sten officieel genoteerden koers van den gul
den te Londen en op den officieelen koers 
van den franc te Londen. 

Geen veranderingen zullen in dezen koers 
gemaakt worden zonder voorafgaande over
eenstemming tusschen de beide Regeeringen. 

K 2663 
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Art. 2. De contracteerende Regeeringen 
zullen elk voor zich verantwoordelijk zijn 
voor de noteeringen van hun eigen munt
soorten op de markten van derde landen. 
Maar zij zullen steeds tezamen overleg ple
gen aangaande de politiek, welke te dien aan
zien te volgen zij, en betreffende elke inter
ventie, welke noodzakelijk zal schijnen. 

Art . . 'I• De Banque de France en de Ja
vasche Bank zullen aan-elkander francs tegen 
guldens en guldens tegen francs verkoopen 
tegen den officieelen koers. 

Art. 4. 1 ; _Geen grens zal worden gesteld 
voor de bedragen aan francs of guldens, welke 
overeenkomstig het bepaalde in het vorige 
artikel gekocht kunnen worden. 

2. Indien de Javasclie Bank te eeniger 
tijd meer dan 1 millioen francs in haar bezit 
mocht hebben, zal het bedrag, dat hieraan 
te boven gaat, worden aangewend voor den 
aankoop van Fransche Schatkistbiljetten, 
uitgegeven in guldens, te berekenen tegen 
den officieelen koers op den dag van aan
koop en uit ·te geven in guldenbedragen ge
lijk aan 10 millioen francs of veelvouden 
daarvan. 

3. Soortgelijke regelingen, zullen van 
kracht zijn ten aanzien van de belegging van 
guldensaldi in het bezit van de Banque de 
France, die een bedrag van 43 millioen: gul
den te boven gaan. Deze bedragen zullen 
worden aangewend tot den aankoop van 
Schatkistbiljetten van de Nederlandsch-In
dische Regeering, uitgegeven in francs, te 
berekenen tegen den officieelen gulden-franc 
koers op den dag van aankoop en uit te 
geven in bedragen in francs gelijk aan 400,000 
irolden of veelvouden daarvan. 

4. De irolden en. franc biljetten zullen een 
rente van .'I % pe? jaar dragen en zullen één 
jaar na de beëindiging van den oorlog ver
vallen. Zij zullen voor verlenging vatbaar 
zijn op verzoek van een van beide Regee
ringen voor twee verdere tijdvakken van tel
kens één jaar. 

5. Indien het totale bedrag aan francs 
of guldens 'respectievelijk in het bez'lt van 
de Javasche Bank en de Banque de France 
beneden 1 milliard francs of 4.'I mil1ioen gul
den komt te liggen, zal een dergelijk saldo 
zooveel mogelijk worden hersteld door den 
verkoop van Schatkistbilietten in de andere 
muntsoort aangehouden. In dit geval zullen 
de Schatkistbiljetten in guldens tegen francs 
door de Banque de France en de Schatkist
biljetten in francs tegen guldens door de 
J avasche Bank weder ingekocht worden, 
waarbij beide Centrale Banken zullen han
delen voor rekening van haar respectievelijke 
Regeeringen. Deze handelingen zullen plaats 
hebben tegen den officieelen koers van den 
dag van wederinkoop. 

6. De francs en de guldens respectieve
lijk in het bezit van de Javasche Bank en de 
Banque de France zullen tot een grens van 
frs. 1 milliard en 4~ millioen gulden door de 
eene Centrale Bank in overeenstemming met 
en door bemiddeling van de andere Centrale 
Bank worden belegd. 
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7. Indien het bedrag aan Schatkistbiljet
ten door de J avasche Bank in overeenstem
ming met lid 2 van dit artikel gekocht in 
eenig jaar ,het equivalent van 1 milliard 
francs overschrijdt, is de Javasche Bank ge
machtigd het overschot van zulke Biljetten 
te verkoopen aan de Nederlandsche Regee
ring in hare hoedanigheid van eigenaresse 
van de vorderingen aan haar overgemaakt 
b~j Koninklijk Besluit van 24 Mei 1940, voor
~oover deze vorderingen in guldens, zooals 
1n deze overeenkomst omschreven, luiden. 
De Nederlandsche Regeering zal zoo in staat 
gesteJd worden hare verplichtingen jegens 
den eigenaar te dekken. Biljetten, op deze 
wijze aan de Nederlandsche Regeering ver
kocht, zulllen niet weer ingekocht kunnen 
worden, zooals bepaald in lid 5 van dit ar
tikel en het eerste Biliettenbedrag gelijk aan 
I milliard francs in eenig jaar op deze wljze 
verkocht zal van vernieuwing, onder lid 4 
van dit artikel bedoeld, worden vrijgesteld. 

Art. 5. I. Er zal geen zekerheid worden 
gevraagd in goud of eenigerlei andere bepaal
de zekerneid voor de betaalmidelep, die door 
de Banque de France of door de J avasche 
Bank overeenkomstig het · bovenbepaalde 
zullen zijn verkregen. Evenmin zal een ver
zoek voor de inwisseling van deze betaal
middelen in goud worden ingediend. 

ln,:lien de beide contracteerende partijen 
overeenkomen den officieelen koers tusschen 
den gulden en den franc te wijzigen, zullen 
de bedragen aan guldens, te betalen door de 
Banque de France met betrekking tot het 
franc-saldo aangehouden door de J avasche 
Bank worden berekend tegen den koers, die 
op het moment van de verkrijging van die 
francs van kracht was. Een soortgelijke rege
ling zal van toepassing zijn op guldens, welke 
door · de Banqu de France aangehouden 
worden. 

Art. 6. 1. De francs, aangehouden door 
de Javasche Bank kunnen gebruikt wor
den voor alle uitgaven in francs binnen het 
Fransche grondgebied of de Fransche over
zeesche gebieden (Noord-Afrika, koloniën, 
protectoraten en gebieden onder mandaat) 
te verrichten. 1 

2. De guldens, die door de Banque de 
France aangehouden worden, kunnen ge
bruikt worden om uitgaven in guldens te ver
richten in Nederlandsch-Indië (zooals om
schreven in artikel 12). 

3. Indien één van beide landen betalin- , 
gen wenscht te doen aan een derde land in 
de valuta van het andere land, zal dit slechts 
gedaan worden na voorafgaand overleg en 
overeenstemming tusschen de beide Regee
rjngen. 

Art. 7. De J avasche Bank en de Banque de 
France zullen, zoo noodig, tegen francs of 
tegen guldens de plaatselijke muntsoort ver
schaffen, noodig voor betalingen respectie
velijk binnen het Koninkrijk der Nederlan
den of binnen het Fransche grondgebied. 

Art. 8. De Schatkisten van Frankrijk en 
Nederland zullen alle vraagstukken overwe
gen en in het oog houden betreffende de 

14 
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evenredige verdeeling van uitgaven in dol
lars of in goud, gedragen door de beide lan
den, die voor het voeren van den oorlog 
noodzakelijk zijn. , 

Art. 9. De beide Schatkisten zullen van 
tijd tot tijd en ten minste eens in de drie 
maanden den omvang en de oorzaken van 
verschuivingen in de goud- en deviezenposi
ties onderzoeken en alle middelen voorstel
len, geëigend aan den toestand van een duur
zaam monetair evenwicht te handhaven. 

Art. 10. x. De beide Regeeringen zullen 
onderling overleg plegen alvorens stappen 
te ondernemen, ten einde hun bezit aan bui
tenlandsche effecten geheel of ten deele op 
de markt van een derde land te mobiliseeren. 

2. Geen van beide Regeeringen zal effec
ten, betaalbaar in de muntsoort van het an
dere land, verkoopen zonder voorafgaande 
instemming van de andere Regeering. 

Art. u. De beide Regeeringen zullen on
derling overleg plegen ten einde de gunstigst 
mogelijke voorwaarden te verkrijgen wat be
treft betalingen voor invoer van en uitvoer 
naar derde landen en wat betreft de gunstig
s!e aanwending van ha/u buitenlandsche ac
tiva. 

Art. u. x. Onder Nederlandsch-Indië 
wordt verstaan de Nederlandsch-Indische 
Archipel in Azif. ~ 

2. Onder ~ederlandsch-Indischen n 
wordt verstaan de muntsoort van Ne r
landsch-Indië. 

Art. x3. Deze overeenkomst zal van 
kracht blijven gedurende den geheelen Joop 
van den oorlog en gedurende een periode 
van zes maanden na de onderteekening van 
het vredesverdrag. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden, 
naar behooren daartoe door hun betreffende 
Regeeringen gemachtigd, deze Overeen
komst hebben onderteekend. 

Gedaan, in twi,:evoud, te Londen den x4den 
Juni x940. 

Ver t a 1 ing. 

Protocol 

DE "GEER. 
CORBIN. 

Bij de onderteekening op heden van de 
Overeenkomsten tusschen de Koninklijke 
Nederlandsche Regeering en de Regeering 
van het Vereenigd Koninkrijk van Groot 
Brittannië en Noord-Ierland eenerzijds en de ' 
Regeering van de Fransche Republiek an
derzijds, houdende de instelling van een of
ficieelen wisselkoers tusschen haar onder
scheidene muntsoorten, verklaren de onder
geteekende Gevolmachtigden hierbij, dat h~t 
in de bedoeling van hun Regeeringen ligt de 
genoemde Overeenkomsten te beschouwen 
als vormende de basis van haar onderlinge 
betrekkingen in deze aangelegenheid en dat 
de genoemde Overeenkomsten, voorzoover 
zulks met de bepalingen er van in overeen
stemming is, moeten beschouwd worden als 
elkander aan te vullen en een integraal ge
heel te vormen. 
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Gedaan te Londen in drievoud den x4den 
Juni x940. 

Vertaling. 

DE GEER. 
CORBIN. 
KINGSLEY WOOD. 

Engelsch-Nederlandsc.he financieele over
eenkomst. (Curaçao en Surluame.) 

De Koninklijke Nederlandsche Regeering 
en de ~egeering van het Vereenigd Konink
rijk van Groot Brittannië en Noord-Ierland, 
overwegende, dat het in haar gemeenschap
pelijk belang is eep officieelen wisselkoers 
tusschen den Curaçaoschen en Surinaam
schen gulden en het pond sterling vast te 
stellen en te handhaven, zijn het volgende 
overeengekomen: 

Art. x. De officieele wisselkoers tusschen 
den Curaçaoschen en Surinaamschen gulden 
en het pond sterling zal zijn 7,60 gulden tegen 
het pond. · 

Geen verandering in dien koers zal wor~ 
den gemaakt zonder voorafgaande overeen
stemming tusschen de beide contracteerende 
Regeeringen. 

Art. 2. De contracteerende Regeerin
ge'n zullen elk voor zich verantwoordelijk zijn 
voor de noteeringen van hun eigen munt
soorten op de markten van derde landen. 
Maar zij zulle!} steeds te zamen overleg ple
gen aangaande de politiek, welke te dien aan
zien te volgen zij, en betreffende elke inter
ventie, welke noodzakelijk zal séhijnen. 

Art. 3. De Bank of England en de Cura
çaosche Bank en de Surinaamsche Bank zul
len aan elkander sterling tegen guldens en 
guldens tegen sterling verkoopen tegen den 
officieelen koers. 

Geen grens zal worden gesteld voor de be
dragen aan sterling of guldens, welke op deze 
wijze gekocht zullen kunnen worden. 

Art. 4. De Ponden sterling, welke door de 
Curaçaosche Bank en de Surinaamsche Bank 
aangehouden worden en de Curaçaosche en 
Surinaamsche guldens, welke door de Bank 

, of England aangehouden worden, zullen door 
de Bank, die deze aanhoudt in overeenstem
ming met en door bemiddeling van de andere 
betrokken Bank belegd worden. 

Art. 5. z. Geen van beide Regeeringen zal 
een zekerheid in goud of eenigerlei andere 
bepaalde zekerheid vragen voor de betaal
middelen, die door de Bank of England of de 
Curaçaosche Bank of de Surinaamsche Bank 
overeenkomstig het boven bepaalde zullen 
zijn verkregen; evenmin zal een verzoek voor 
de inwisseling van deze betaalmiddelen in 
goud worden ingediend. 

2. Indien de twee contracteerende Re
geeringen overeenkomen <;!en officieelen 
koers tusschen den Curaçaoschen of Suri
naamschen gulden en het pond sterling te 
wijzigen, zullen de bedragen aan guldens, te 
betalen door de Bank of England met be
trekking tot het sterlingsaldo, aangehouden 
door de Curaçaosche Bank of de Surinaam-
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sche Bank, worden berekend tegen den 
koers, die op het moment van verkrijging van 
de sterling van kracht was. Een soortgelijke 
regeling zal van toepassing zijn op Curaçao
sche of Surinaamsche guldens, die door de 
Bank of England worden aangehouden. 

·Art. 6. I. De sterling, aangehouden door 
de Curaçaosche Bank en de Surinaamsche 
Bank, kan gebruikt worden voor alle uitga
ven in sterling in het sterlinggebied te ver
richten, dat wil zeggen in ieder deel van Zij
ner Majesteit's Dominions (uitgezonderd 
Canada, Newfoundland en , Hong Kong), 
ieder gebied, ten aanzien waarvan een man
daat vanwege den Volkenbond door Zijne 
Majesteit is aanvaard en dat wordt uitge
oefend door Zijner Majesteit's Regeering in 
het Vereenigd Koninkrijk of in een Domi
nion, een Britsch Protectoraat of een be
schermden staat, Egypte, de Anglo-Egyp
tische Soedan en Irak. 

2. De Curaçaosche en Surinaamsche gul
dens, die door de Bank of England aange
houden worden, kunnen gebruikt worden om 
uitgaven in guldens te verrichten in Curaçao 
en Suriname . 

. Art. 7. De Curaçaosche en de Surinaam
sche Bank en de Bank of England zullen, zoo 
noodig, tegen ponden sterling of tegen gul
dens, de plaatselijke muntsoort verschaffen, 
noodig voor betalingen respectievelijk bin-

. nen het Konin'krijk der Nederlanden o.f bin
nen het sterlinggebied. 

Art. 8. Deze overeenkomst zal van kracht 
blijven gedurende den geheelen loop van den 
oorlog en gedurende een periode van zes 
maanden na de ondérteekening van het vre
desverdrag. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden, 
naar behooren daartoe door hun betreffende 
Regeeringen gemachtigd, deze Overeenkomst 
hebben onderteekend. 

Gedaan in tweevoud te Londen den 25sten 
dag van Juli 1940·, in de Engelsche taal. 

Vertaling. 

DE GEER. 
KINGSLEY WOOD. 

Monetaire overeenkomst. 

De Koninklijke Nederlandsche Regeering 
eenerzijds en de Regeering van het Veree
nigd Koninkrijk van Groot Brittannië en 
Noord-Ierland anderzijds zijn het volgende 
overeengekomen: ' 

Art. 1. 1. De wisselkoers tusschen den 
Nederlandschen gulden en het ,E. sterling zal 
zijn Nederlandsche guldens 10,691 = 1:.. I . 

2. Deze koers (hierna aangeduid als "de 
officieele koers") zal niet door een der con
tracteerende .Regeeringen gewijzigd worden 
dan na gemeen overleg. 

3. In alle gebieden, waarover zij rechts
macht hebben, zullen de contracteerende Re
geeringen de toepassing van den officieelen 
koers als basis voor alle transacties, die een 
verhouding tusschen de béide muntsoorten 
met zich medebrengen, verplicht stellen. 
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4. De Bank of England en De Neder
landsche Bank zullen, als vertegenwoordig
sters van hàa~ onderscheidene Regeeringen 
bij onderlinge ·overeenstemming de maxi
mum afwijking boven of beneden den of
ficieelen koers vaststellen, die zal worden 
toegestaan op de markten, welke zij beheer
schen._ 

Art. 2. x. De Bank of England (optre
dende als vertegenwoordigster van de Re
geering van het Vereenigd_ Koninkrijk) zal 
sterling verkoopen aan De Nederlandsche 
Bank (optredende als vertegenwoordigster 
van de Koninklijke Nederlandsche R egee
ring) voor zoover dit,noodig is voor betalin
gen, welke ingezetenen van het Nederland
sche monetaire gebied krachtens de in dat 
gebied voor het buitenlandsche betalings
verkeer geldende regelingen mogen verrich
ten ten gunste van ingezetenen van het 
sterlinggebied. 

a. tegen Nederlandsche guldens. te cre
diteeren tegen den officieelen koers op re
kening No. 1 van de Bank of England bij 
De Nederlandsche Bank, mits het saldo, dat 
in het credit van die rekening staat, daar
door niet stijgt boven 53,450,000 Nederland
sche guldens ; of 

b. indien het saldo, dat in het credit van 
rekening No. I van de Bank bf England bij 
De Nederlandsche Bank staat, 53,450,000 
Nederlandsche guldens bedraagt. tegen goud, 
dat bij De Nederlandsche Bank te Amster
dam ten name van de Bank of England zal 
worden gereserveerd. 

2. De Nederlandsche Bank (optredende 
als vertegenwoordigster van de Koninklijke 
Nederlandsche Regeering) zal Nederlandsche 
guldens verkoopen aan de Bank of England 
( optrederlde als vertegenwoordigster van de 
Regeering van het Vereenigd Koninkrijk), 
voor zoover dit noodig 1is voor betalingen, 
die ingêzetenen van het sterlinggebied krach_ 
tens de in dat gebied voor het buitenland
sche betalingsverkeer geldende regelingen 
mogen verrichten ten gunste van ingezete
nen van het Nederlandsche monetaire ge
bied. 

a. tegen sterling, te crediteeren tegen den 
officieelen koers op rekening No. I van De 
Nederlandsche Bank bij de Bank of Eng
land, mits het saldo, dat in het credit van 
die rekening staat daardoor niet stijgt boven 

. 1:.. 5 millioen plus een zoo groot bedrag 
daarboven als de contracteerende partijen 
overeengekomen zullen zijn als gelijkwaardig 
te erkennen aan het netto-bedrag aan ster
ling, dat op . den dag van onderteekening 
van deze Overeenkomst aan ingezetenen van 
het Nederlandsche monetaire gebiéd zal toe_ 
komen; of 

b. indien het saldo, dat in het credit van 
rekening No. I van De Nederlandsche Bank 
bij de Bank of England staat ;J;, 5 millioen 
plus het daarbij te tellen bedrag, als ver
meld onder lid 2, sub a hierboven, bedraagt, 
tegen goud, dat b ij De Bank of England te 
Londen ten name van De Nederlandsche 
Bank zal worden gereserveerd. 

3. De 1Nederlandsche Bank zal te allen 
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tijde op haar reke'ning No. 1 bij de Bank of 
England ·een minimumsaldo aanhouden, 
waarvan de hoogte na verkregen overeen
stemming met De Bank of England zal wor -
den vastgesteld. 

4. De Bank of England zal te allen tijde 
op haar rekening No. 1 bij De Nederland
sche Bank een minimum-saldo aanhouden, 
de hoogte waarvan na verkregen overeen
stemming met D e Nederlandsche Bank zal 
worden vastgesteld. 

Art. 3. r. De Bank of England zal te 
allen tij de het recht hebben aan De Neder
landsche Bank tegen het geheele of een ge
deelte van het saldo in sterling, dat deze , 
Bank aanhoudt, hetzij Nederlandsche gul
dens tegen den officieelen koers, hetzij,goud, 
dat zal worden gereserveerd bi j de Bank of 
England te Londen, te verkoopen. 

2. De Nederlandsche Bank zal tè allen 
tijde het recht hebben aan de Bank of Eng
land tegen het geheele of een gedeelte van 
het saldo in Nederlandsche guldens, dat deze 
Bank heeft, hetzij stèrling, tegen den offi
cieelen kàers of goud, dat zal worden gere
serveerd bij De Nederlandsche Bank te Am
sterdam, te verkoopen. 

Art. 4. r. Goud, dat overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 2 en 3 van deze Over
eenkomst te Amsterdam is gereserveerd, zal 
ter vrije beschikking van de Bank of Eng
land staan en kan worden uitgevoerd. 

2. Goud, dat overeenkomstig het bepaal_ 
de in artikel 2 en 3 van deze Overeenkomst 
te Londen is gereserveerd, zal tei: vrije be
schikking van De Nederlandsche Bank staan 
en kan worden uitgevoerd. . 

Art. 5. r. De Regeering van het Ver
eenigd Koninkrijk zal het gebruik -van ster
lingsaldi ter beschikking van ingezetenen 
van het Nederlandsche monetaire gebied niet 
beperken voor: 

a. overdracht aan andere ingezetehen van 
het Nederlandsche monetaire gebied; 

b . betalingen aan ingezetenen van Jiet 
sterlinggebied; of 

c. overdracht aan ingezetenen van lan
den buiten het Nederlandsche monetaire ge_ 
bied en het sterlinggebied tot een omvang 
als zal worden toegestaan door de Regee
ring van het Vereenigd Koninkrijk inge
volge de regelingen, bedoeld in artikel 8 
lid 3 van deze Overeenkomst. 

2. D e Koninklijke Nederlandsche Re
geering zal het gebruik van guldens ter be
schikking van ingezetenen van het sterling-
gebied niet beperken voo·r: . 

a. overdracht aan andere ingezetenen 
van het sterlinggebied ; 1 

b. betalingen aan ingezetenen v an het 
Nederlandsche monetaire gebied; of 

c. overdracht aan ingezetenen van lan
den buiten het sterlinggebied en het Neder
landsche monetaire gebied tot een omvang 
als zal worden t oegestaan door de Konink
lijke Nederlandsche Regeering ingevolge de 
regelingen. bedoeld in artikel 8 lid 3 van 
deze Overeenkomst. 

Art. 6. D e beide contracteerénde Regee
ringen zullen samenwerken teneinde elkan-

212 

der te steunen om kapitaaltransacties bin
nen het kader van elkanders beleid te hou
den en in het bijzonder om overdrachten te 
voorkomen tusschen bun gebieden, die niet 
rechtstreeks en op nuttige wijze economische 
of commercieele doeleinden dienen. 

Art. 7. Sterlingsaldi, aangehouden door 
De Nederlandsche Bank, zullen slechts aan
gehouden en belegd worden in overeenstem
ming met de Bank of England en saldi in 
N ederlandsche guldens, aangehouden door 
de Bank of England, zullen slechts aange
houden en belegd worden in overeenstem
ming met De Nederlandsche Bank. · 

Art. 8. 1. Indien gedurende den loop
tij d van deze Overeenkomst de contractee
rende R egeeringen toetreden tot een alge
m eene internationale Monetaire Overeen
komst, zullen zij de bepalingen van de on
derhavige Overeenkomst herzien teneinde de 
eventueel vereischte wijzigingen aan te 
brengen. 

2 . Gedurende het tijdvak, dat deze Over
eenkomst van kracht blijft, zullen de con
tracteerende Regeeringen samenwerken om 
haar, naar gelang van de omstandigheden, 
met de noodige soepelheid toe te passen. 
De Bank of England en De Nederlandsche 
Bank, als vertegenwoordigsters van haar on_ 
derscheidenlij ke Regeeringen, zullen voeling 
houden aa,ngaande alle technische vraag
stukken, die uit deze Overeenkomst voort
vloeien, en zullen nauw samenwerken in 
vraagstukken van deviezencontrole, die be
trekking hebben op beide gebieden. 

3. Wanneer de gelegenheid daartoe zich 
voordoet, zullen de contracteerende Regee
ringen met instemming van de andere be
trokken partijen ernaar streven: 

a . Nederlandschè guJdens, . in het bezit 
van ingezetenen van het sterlinggebied, en 
sterling, iu het bezit van ingezetenen van 
het Nederlanàsche monetaire gebied, be-, 
schikbaar te stellen voor betalingen van loo_ 
penden aard aan ingezetenen van landen 
buiten het sterlinggebied en het Neder
landsche monetaire gebied; en 

b. ingezetenen van landen buiten het 
sterlinggebied en het Nederlandsche mone
taire gebied in staat te stellen sterling in 
hun bezit te gebruiken voor betalingen van 
loopenden aard aan ingezetenen van het Ne
derlandsche monetaire gebied en Nederland_ 
sche guldens in hun bezit te gebruiken voor 
betalingen van loopenden aard aan ingeze
t enen van het sterlinggebied. 

4. Ongeacht het feit, dat elk der con
tractEcerende Regeeringen alleen verantwoor
delijk zal zijn voor haar monetaire betrek
kingen m et derden, zullen zij steeds voeling 
houden, wanneer de monetaire betrekkingen 
van de eene de belangen van de andere 
raken. 

Art. 9. Ten behoeve van deze Overeen
komst zal : 

1. De uitdrukking "het sterlinggebied" 
de b eteekenis hebben die van tijd tot tijd 
daaraan in de regelingen van de deviezen
controle. die van kracht zijn in het Ver
eenigd Koninkrijk, daaraan gegeven wordt. 
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2. De uitdrukking "het Nederlandsche 
monetaire gebied" omvatten de volgende 
grondgebieden: 

het Nederlandsche grondgebied in Europa . 
(Nederland), de eilanden v'an den Neder
landschen Archipel in Azië (Ned'erlandsch
Indië) en de grondgebieden van Curaçao en 
Suriname. . , 

3. Transacties tusschen de Bank of Eng
land en De Nederlandsche Bank zullen be
schouwd worden als transacties tusschen het 
sterlinggebied en het Nederlandsche mone
taire gebied. ' 

4. Transacties, aangegaan door de Re
geering van eenig grondgebied gelegen bin
nen een van de twee boven aangeduide ge
bieden, · zullen beschouwd worden als trans
acties, aangegaan door een ingezetene van 
het genoemd~ gebied. 

Art. 10. Zoolang als de Engelsch-Neder
landsche Overeenkomst van den 14_den Juni 
1940 van kracht blijft, zullen de bepalingen 
der onderhavige Overeenkomst geen wijzi
ging brengen in de regeling in die Overeen
komst, gemaakt ten aanzien van betalingen 
tusschen het sterlinggebied en Nederlandsch
Indië. Bij het afloopen of opzeggen van die 
Overeenkomst zullen de contracteerende 
Partijen de bepalingen van , de ondei;pavige 
Overeenkomst herzien. ten einde de even
tueel vereischte wijzigingen aan te brengen. 
Intusschen zullen sterlingsaldi, die reeds zijn 
ontstaan of hierna zullen ontstaan ingevolge 
de bepalingen van de bovenaangehaalde 
Overeenkomst van 1940 'en die in het bezit 
zijn van ingezetenen van Nederlandsch
Indië, in overeenstemming met het bepaal
de in artikel 5, lid 1, van de onderhavige 
Overeenkomst te hunm!r beschikking zijn. 

Art. 11. Met ingang van den dag van 
onderteekenjng van deze Overeenkomst zal 
de Engelsch-Nederlandsche Overeenkomst 
(Curaçao en Suriname) van 25 Juli 1940 
vervallen zijn en zullen de saldi, die inge
volge die Overeenkomst zijn ontstaan ter 
beschikking staan overeenkomstig het be
paalde in artikel 5, lid 1, van deze Overeen_ 
komst. 

Art. 12. Deze Overeenkomst, die na on
derling overleg herzien en aangepast zal 
worden in het bijzonder in verband met de 
werking van artikel 2, lid 2. sub a en artikel 
10, zal in werking treden op den dag van 
onderteekening. Op elk tijdstip daarna kan 
elk der contracteerende Regeeringen aan de 
andere bericht gev.en van haar voornemen 
de Overeenkomst te beëindigen en de Over
eeqkomst ·zal dan drie maande n na den dag 
van een dergelijke mededeeling buiten wer
king treden. Zij z.il eindigen drie · jaren na 
den dag van haar inwerkingtreding, tenzij de 
beide contracteerende Regeeringen anders 
overeenkomen. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekende 
gevolmachtigden, naar behooren daartoe ge_ 
machtigd door hun betreffende Regeeringen, 
deze Overeenkomst hebben géteekend en 
daaraan hun zegel hebben gehecht. 
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Gedaan te Londen in tweevoud op den 
7den September 1945. 

Voor de Kon. iyederlandsche Regeering, 
P . LIEFTINCK. ' 

Voor de Regeering van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en 

Noord-Ierland, 
HUGH DALTON. 

S. G 249 
1 

zz September 1946. BESCHIKKING van 
den Minister van Financiën, houdende 
nadere wijziging van de Beschikking 
~eursverkeer 1946 (Staatsbl. no. G 182). 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen ter zake van 
dé geldzuivering; 

Gelet op de wet van 8 Augustus 1946 
(Staatsblad no. G 203), houdende verlen
ging van de machtiging als bedoeld in artikel 
1, lid 1, van het Machtigingsbesluit Geld
zuivering (Staatsblad no. F 13:i); 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
. Art. I. De Beschikking Beurs.verkeer 1946 

(Staatsblad no. G 182) wordt nader gewij
zigd vastgesteld als volgt: 

Art. 1. Voor de toepassing van deze be
schikking en van de daarop berustende bepa
lingen wordt verstaan onder effecten: 

aandeelen, obligatiën, pandbrieven, certi
ficaten van aandeelen, van obligatiën of 
van andere waarden, depot-fractiebewijzen, 
winst- en oprichtersbewijzen, optiebewijzen 
en soortgelijke waardepapieren, inschrijvin
gen in schuld- en aandeelenregisters en soort
gelijke rechten, alsmede recepissen; uitge
geven ter latere verwisseling tegen defini
tieve stukken. 

Art. 2. 1. De'aankoop en de verkoop van 
effecten is, onverminderd de daartoe ver
eischte vergunning van de Afdeeling Effec
tenregistratie van den Raad voor het Rechts
herstel, niet toegestaan anders dan door tus
schenk;omst :van een lid va1,1. de Vereeniging 
voor den Effectenhandel (Bedrijfsgroep Ef-
fectenhandel). , 

2. De aankoop en de verkoop van effec
ten geschiedt voor zoover de handel ter beur
ze in de onderscheidene fondsen door het 
Dagelijksch Bestuur der in het eerste lid ge
noemde bedrijfsgroep zal zijn opengesteld, 
overeenkomstig de door dit bestuur te geven 
voorschriften en met inachtneming van het 
bij of krachtens deze beschikking bepaalde. 

Art. 3. 1. Aankoop van een effect mag 
niet plaats hebben, dan tegen voldoening van 
de koopsom in betaalmiddelen of ten laste 
van een vrije rekening van den kooper. 

2. In afwijking van het in het eerste lid 
van dit artikel bepaalde, kan na verkregen 
vergunning van het Dagelijksch Bestuur der 
Vereeniging voor den Effectenhandel (Be
drijfsgroep Effectenhandel) de koopsom 
worden voldaan ten laste van een geblok
keerd tegoed, indien de effecten zijn aange
kocht ter voldoening aan • een leverplicht, 
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voortspruitende uit een verkoop, welke 
plaats had vóór of op 4 September 1944. 

Art. 4. 1. De leden van de Vereeniging 
voor den Effectenhandel (Bedrijfsgroep Ef
fectenhandel) zullen den verkooper van een 
effect van het hem uit hoofde van den ver
koop toekomende bedrag een deel, ter grootte 
van 50 ten honderd van de koerswaarde, af
gerond naar beneden tot het naastbij lig
gende veelvoud van f rn tegoed schrijven op 
geblokkeerde rekening, en het overige op 
vrije rekening. 

2. Het in het vorige lid van dit artikel 
genoemde percentage wordt tot 40 terugge
bracht, ingeval de daar bedoelde verkoop 
betreft : 

a. effecten, uitgegeven door of ten laste 
van een publiekrechtelijk of privaatrechte
lijk lichaam of instelling, gevestigd in de 
Vereenigde Staten van Amerika, waarvan de 
opbrengsten in Amerikaansche dollars aldaar 
betaalbaar zijn; 

b. certificaten van onder a bedoelde ef
fecten, uitgegeven door in Nederland geves
tigde trust- of administratiekantoren; 

c. effecten, door den Minister van Finan
ciën gelijkgesteld met die onder a en b ver-
meld. · 

3. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste en tweede lid van dit artikel zullen de 
leden van de Vereeniging voor den Effecten
handel (Bedrijfsgroep Effectenhandel) den 
verkooper van een effect het hem uit hoofde 
van den verkoop toekomende bedrag op vrije 
rekening tegoed schrijven, indien hij aan
toont en het lid, hetwelk zijn tusschenkomst 
verleent, zich heeft overtuigd: 

a. dat de verkooper het effect na 10 Mei 
1946 in regelmatig beursverkeer heeft ver
worven. anders dan op den voet bedoeld in 
artikel 6, dan wel 

b. dat de verkoop ,betreft 2½ % spaar
certificaten per 15 Februari 1g51, mits niet 
verworven op den voet, bedoeld in artikel 6, 
dan wel 

c. dat de verkoop betreft een effect, dat 
na 10 Mei 1g46 is uitgegeven, mits niet ver
worven op den ~oet, bedoeld in artikel 6. 

4. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste, tweede en derde lid van dit artikel 
zullen de leden van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhan
del) den verkooper van een effect het hem 
uit hoofde van den verkoop toekomende be
drag op geblokkeerde rekening tegoed schrij
ven, indien: 

a. lv:t effect ten laste van een geblok
keerde rekening is verworven ; 

b. het effect is verworven op den voet, 
bedoeld in artikel 6, onder gelijktijdigen ver
koop van een effect, als bedoeld is onder a 
van dit lid. 

5. In afwiiking van het bepaalde in het 
eerste, tweede en derde lid van dit artikel 
zullen de leden van de: Vereeniging voor den 
Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhan
del) den verkooper van een na rn Mei 1946 
uitgegeven bonus-aandeel of van een op een 
bonus-aanpeel rechtgevend dividendbewijs 
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of soortgelijk bewijs, en van een dividend
bewijs of soortgelijk bewijs (claim), recht
gevend op inschrijving met recht van voor
keur op na 10 Mei 1946 nieuw uit te geven 
effecten, het hem uit hoofde van den ver
koop toekomende bedrag tegoed schrijven op 
een te zijnen name staande lossingsrekening. 

6. Het lid van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhan
del), hetwelk een der verplichtingen bedoeld 
in het eerste, tweede, derde: vierde of vijfde 
lid van dit artikel niet of niet geheel nakomt, 
is tegenover de belastingadministratie met 
den verkooper hoofdelijk aansprakelijk voor 
de ten laste van den verkooper bestaande be
lastingschuld tot het bedrag, dat ten on- · 
rechte niet op een geblokkeerde rekening van 
den verkooper is geboekt. 1 

7. Verkoopers van effecten mogen geen 
voldoening van de opbrengst aanvaarden 
anders dan op de wijze, als in dit artikel is 
bepaald. _ 

Art. 5. 1. De aankoop van effecten, an
ders dan met eigen geld is verboden. 

2. Hij, die hem toebeho(!rende effecten. 
verkoopt, welke verpand waren, is verplicht 
de opbrengst, oor zoover deze op vrije re
kening wordt tegoed geschreven of in betáal
rniddelen wordt voldaan, 'in de eerste plaa~ 
aan te wenden voor aflossing op de schuld, 
tot zekerheid waarvan het effect als onder
pand diende. 

Art. 6. Indien een lid van de Vereeni
ging voor den Effectenhandel (Bedrijfsgroep 
Effectenhandel) zijn tusschenkomst verleent 
voor den aankoop van effecten voor reke
ning van een kooper, voor wiens rekening dit 
lid op denzelfden dag een v&koop van ef
fecten bewerkstelligt: 

a. mag, in afwijking van het bepaalde in 
artikel -~• lid 1, de aankoop plaats hebben 
zonder dat voldoening van de koopsom in 
betaalmiddelen of ten laste van een vrije re
kening van deq kooper geschiedt, mits het 
den koooer uit hoofde van den verkoop toe
komende bedrag, voorzoover noodig, voor de 
voldoening van de koopsom wordt gebruikt 
en ingeval dit bedrag hiertoe niet voldoende 
is, het resteerende gedeelte van de koopsom 
in betaalmiddelen of ten laste van een vrije 
rekening van den kooper wordt voldaan; 

b. mag, in afwijking van het bepaalde in 
artikel 4, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, 
de tegoedschrijving van het den kooper in 
zijn hoedanigheid van verkooper toekomende 
bedrag op geblokkeerde rekening, onderschei
denlijk lossingsrekening achterwege blijven, 
voor zoover dit bedrag benoodigd is en ge
bruikt wordt voor de voldoening van de 
koopsom, mits het gedeelte van dit bedrag, 
dat hiervoor niet benoodigd is en gebruikt 
wordt, den verkooper op geblokkeerde reke
ning, onderscheidenlijk lossingsrekening 
wordt tegoedgeschreven; 

c. mag, in afwijking van het bepaalde in 
artikel 5, 2e lid, de aanwending van het den 
kooper in zijn hoedanigheid van verkooper 
toekomende bedrag voor aflossing op de 
schuld, tot zeketheid waarvan de verkochte 
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effecten als onderpand dienden, achterwege 
blijven, voor zoover dit bedrag benoodigd is 
en gebruikt wordt voor de voldoening van de 
koopsom, mits het gedeelte van dit bedrag, 
dat hiervoor niet benoodigd is en gebruikt 
wordt, wordt aangewend voor aflossing op 
de schuld, tot zekerheid waarvan de ver
kochte effecten als onderpand dienden. 

Art. 7. Handelingen in strijd met het be
paalde in artikel 2, 1e lid, of de artikelen 3, 
4, 5 en 6 dezer beschikking worden be
schouwd als misdrijven. · 

Art. 8. De Minister van Financiën regelt 
alle gevallen, waarin deze beschikking niet 
voorziet. 

Art. II. De Beschikking van den Minis
ter van Financiën, houdende wijziging van 
de Beschikking Beursverkeer 1946 (Staats
blad no. G 196) is ingetrokken, met dien ver
stande, dat de Strafbepalingen van het 
Machtigingsbesluit Geldzuivering van toe
passing blijven ten aanzien van de strafbare 
feiten als bedoeld zijt\ in voornoemde be
schikkingen, begaan voor het in werking tre
den van deze Aanvullingsbeschikking. 

Art. III. Deze beschikking, die in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, treedt in 
werking op 15 SeP,tembe,r 1946. 

's-Gravenhage, den nden September 1946. 
De Min. van Financiën , P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg. z3 September z946.) 
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n September z946. BESCHIKKING van 
den Minister van Financiën, houdende 
vaststelling van de Twaalfde Aanvul
lingsbeschikking Deblokkeering 1945. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen ter zake van 
de geldzuivering; 

Gelet op de Wet van 8 Augustus 1946 
(Staatsblad no. G 203), houdende verlenging 
van de machtiging als bedoeld in artikel 1, 
lid 1, van het Machtigingsbesluit geldzuive
ring (Staatsblad no. F 133); 

Heeft goedgevonden en verstaan te be
palen : 

Art. I. 1. Aan artikel 1 van. de Beschik
king Deblokkeering 1945 (Staatsblad no. 
F 332) worden, onder vervanging van de 
punt door een komma-punt de volgende 
woorden toegevoegd: 

e. lossingsrekening, een rekening, waar
op tegoedschrijving alleen kan plaats vinden 
krachtens peschikking van den Minister van • 
Financiën en waarover, onverminderd de 
daartoe vereischte vergunning van de Af
deeling Effectenregistratie van den Raad 
voor het' Rechtsherstel, zonder vrijstelling 
krachtens beschikking van den Minister van 
Financiën niet mag worden beschikt. 

2. Opdrachten, vermeldende dat tegoed
schrijving moet geschieden ten gunste van 
een lossingsrekening, mogen uitsluitend ten 
gunste van een lossingsrekening worden uit
gevoerd. 
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3. In geval van opdracht tot een bet_:ying, 
welke op een lossingsrekening van den be
gunstigde moet worden tegoedgeschreven, 
dient de opdrachtgever bij het geven van de 
opdracht nadrukkelijk te vermelden dat het 
te betalen bedrag den begunstigde op een 
lossingsrekening moet worden gecrediteerd. 

4. Op een lossingsrekening worden ge
boekt die bedragen, welke bij het in werking 
treden van deze beschikking geboekt staan 
hetzij op een geblokkeerde rekening, w'elke 
eveneens is geblokkeerd' ten behoeve van de 
Afdeeling Effectenregistratie van den Raad 
voor het , Rechtsherstel, hetzij op een vrije 
rekening, welke ten behoeve van de Afdee
ling Effectenregistratie van den Raad voor 
het Rechtsherstel is geblokkeerd. 

5. Het bepaalde in artikel 4d der Be
schikking Deblokkeering 1q45, zooals dit ar
tikel gewijzigd is vastgesteld in artikel 5 der 
Elfde Aanvullingsbeschikking Deblokkee
ring_ 1945 (Staatsblad no. G 181),.is van 
ovefeenkomstige toepassing ten aanzien van 
lossingsrekeningen. 

6. Handelingen in strijd met het tweede 
lid van dit artikel worden beschouwd als 
misdrijven en zijn van rechtswege nietig. 
Handelingen in strijd met het derde lid van 
dit artikel worden beschouwd als overtre
dingen. 

Art. II. 1. Artikel 2 der Elfde Aanvul
lingsbeschikking (-Staatsblad no. G 181) 
wordt gewijzigd en nader vastgesteld als 
volgt: 

Art. 2. , Voor zoover noodig in afwijking 
van het gestelde in artikel 6 van de Beschik
king Deblokkeering 1q45 (Staatsblad no. 
F _,32) wordt nader bepaald: 

1. Aflossingen op al dan niet door hypo
theek gedekte leeningen worden op vrije re
kening van den crediteur tegoed geschreven 
of den crediteur in betaalmiddelen betaald, 
behoudens aflossingen op al dan niet door 
hypotheek gedekte leeningen, welke na 31 
,December 1q41 en voor ., October 1945 zijn 
aangegaan, voor zoover die aflossinger per 
kalenderjaar 10 % van de hoofdsom overtref
fen. Aflossingen op na 2 October 1945 aan-

• gegane, al dan niet door hypotheek gedekte 
leeningen, welke zijn verstrekt ten laste van 
geblokkeerd tegoed, worden op geblokkeerde 
rekening van den crediteur tegoed geschre
ven, voor zoover de aflossing per kalender
jaar IO % van de hoofdsom overtreft. 

2. In het geval al dan niet door hypo
theek gedekte leeningen zijn aangegaan te
gen uitgifte van effecten, als genoemd zijn 
in artikel 1 van de Beschikking Beursver
keer 1q46 (Staatsblad no. G 24q), worden 
de gedeeltelijke of geheele aflossingen of te
rugbetalingen op zulke leeningen, in af:wij
king van het gestelde onder 1 in dit artikel, 
den houders van bedoelde effec;ten tegoedge
schreven op een te hunnen name staande 
lossingsrekening bii De Nederlandsche Bank 
of een lid van de Bedrijfsgroepen, Effecten
handel, Handelsbanken, Landbouwcrediet- . 
banken of Spaarbanken. 

3. Debiteuren uit hoofde van leeningen 
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als bedoeld zijn in dit artikel, zijn gehouden 
de betalingen ter zake van aflossingen of 
terugb~talingen op zulke leeningen te ver- , 
richten op de wijze zooals is bepaald in dit 
artikel. RechtheQbenden op aflossing of te
rugbetaling op zulke leeningen mogen geen 
voldoening van de aflossing of terugbetaling 
aanvaarden anders dan op de wijze als in dit 
artikel is bepaald. 

4. Het bepaalde onder 2 en 3 van dit ar
tikel is van overeenkomstige toepassing ten 
aanzien van geheele of gedeeltelijke liqui
datieuitkeeringen op aandeelen. 

5. Handelingen in ·strijd met het bepaal
de onder x, 2, 3 en 4 van dit artikel worden 
beschouwd als misdrijv,en. 

2). Artikel 6 der Elfde Aanvullingsbe
schikking Deblokkeering x945 is ingetrokken. 

Art. III. x. Artikel 2 der Tiende Aan
vullingsbeschikking Deblokkeering x945 
(Staatsblad ,no. G x73) wordt gewijzigd en 
nader astgesteld als volgt: 

Art. 2. x. De afrekening in guldens ter 
zake van: 

a. vorderingen in den zin van het Devie
zenbesluit xg45 (Staatsblad no. F 222) op 
niet-ingezetenen, onverschillig in welke geld
soort deze luiden; 

b. vorderingen in buitenlandsche geld
soort op in het binnenland gevestigde ban
ken, bankiers en andere soortgelijke instel
lingen en personen, die in de uitoefening van 
hun beroep of bedrijf voor rekening van der
den op eigen naam gelden in het (buitenland 
uitzetten; 

c. de overdi'acht van goud in den zin van 
het Deviezenbesluit x945; 

d. de overdracht van edele metalen in 
den zin van het Deviezenbesluit x945; 

e. de overdracht van buitenlandsche 
geldswaardige papieren in den zin van het 
Deviezenbesluit xg45, · 

dient, voor zoover deze vorderingen en 
waarden op 26 September x94_5 toebehoor
den aan een ingezetene, aan den rechtheb
bende te geschieden door goedschrijving van 
40 % op een geblokkeerde rekening bij De 
Nederlandsche Bank of bij een lid van de 
Bedrijfsgroepen Effectenhandel, Handels- • 
banken, Landbouwcredietbanken of Spaar
banken en voor het overige deel, verminderd 
met eventueele kosten, door tegoedschrij
ving op vrije rekening of door uitbetaling in 
betaalmiddelen. 

2. De afrekening in guldens ter zake van : 
a. de overdracht van vermogensbestand

deelen, andere dan in het eerste lid bedoeld, 
welke zich in het buitenland bevinden of aan 
welke een ingezetene jegens- een niet-inge
zetene rechten kan ontleenen, hetzij voor 
zoover deze vermogensbestanddeelen op 26 
September xg45 toebehoorden aan een inge
zetene, hetzij voor zoover deze vermogens
bestanddeelen na 26 September x945 met 
toestemming van De Nederlandsche Bank 
zijn verworven tegen overdracht van vorde
ringen en waarden als bedoeld zijn in het 
eerste lid; 

b. de overdracht van vorderingen en 
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waarden, als bedoeld zijn in het eerste lid, 
welke door vervreemding aan een niet-inge
zetene met vergunning van De Nederland
sche Bank, door aflossing of terugbetaling . 
op leeningen, niet aangegaan tegen uitgifte 
van effecten, door onteigening of soortgelijke 
buiten den wil van den rechthebbende tot 
stand gekomen vermogensmutatie, na 26 
September xg45 in de plaats zijn gekomen 
van vermogensbestanddeelen als genoemd 
zijn onder a van dit lid, dient aan den recht
hebbende te geschieden door tegoedschrij
ving van 40 % op een geblokkeerde rekening 
bij De Nederlandsche Bank of bij een lid 
van de Bedrijfsgroepen Effectenhandel, Han
delsbanken, Landbouwcredietbanken of 
Spaarbanken en, voor het overige deel, ver
minderd met eventueele kosten, door goed
schrijving op vrije rekening of door uitbe
taling in betaalmiddelen. 

3. De afrekening in guldens ter zake van: 
a. de overdracht van vorderingen en 

waarden, als bedoeld zijn in het eerste lid, 
welke na 26 September x945 zijn verkregen 
door aflossing of terugbetaling op buiten
landsche effecten in den zin van het Devie
zenbesluit x945; 

b . inkomsten uit hoofde van buitenland
sche effecten in den zin van het Deviezen
besluit x945, voor zoovet deze door den debi
teur vóór x Juli xg46 betaalbaar werden ge-
steld, · 

dient aan den rechthebbende te geschie
den door tegoedschrijving op . een te zijnen 
name staande lossingsrekening. 

4. Voor zoover noodig in afwijking van 
het bepaalde in het eerste, tweede en derde 
lid van dit artikel, dient de afrekening in 
guldens van vorderingen en waarden, als zijn 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel, aan 
den rechthebbende te geschieden door goed
schrijving op diens vri.ie rekening of door uit
betaling in betaalmiddelen: 

a. voor zoover deze zijn verkregen na 5 
Mei xg45 door het na dien datum leveren 
van goederen of het verleenen van diensten 
naar het buitenland; 

b. voor zoover deze zijn verkregen na 26 
September xg45 wegens inkomsten uit hoof
de van vermogensbestanddeelen, welke zich 
in het buitenland bevinden of aan welke een 
ingezetene jegens een niet-ingezetene rechten 
kan ontleenen, behoudens he bepaalde in lid 
3, sub b; 

c. voor zoover het betreft na 30 Juni 
1946 door den debiteur betaalbaar gestelde 
inkomsten, uit hoofde van buitenlandsche 
effecten in den zin van het Deviezenbesluit 
x945. 

5. De .afrekening als bedoeld in de leden 
x, 2, ::i en 4 van dit artikel dient echter ge
heel door goedschriiving op geblokkeerde re
kening te geschieden"" indien krachtens het 

· Deviezenbesluit IQ4.~ opgelegde verplichtin
gen tot aangifte of aanbieding van de desbe
treffende vordering of waarde niet ten volle 
zijn nagekomen; 

De Nederlandsche Bank is bevoegd hierop 
uitzonderingen toe te staan. 
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6. De Minister van Financiën kan voor 
bepaalde vorderingen, waarden en vermo
gensbestanddeelen, als bedoeld zijn in de 
voorafgaande leden van dit artikel, nader af
wijkende regelen stellen. 

7. Hij, die de afrekeningen verricht, is ge
houden zich te overtuigen van den aard, de 
wijze en den datum van v~rkri_jging van de 
door hem overeenkomstig de leden 1, 2, 3, 4 
en .'i van dit artikel af te rekenen vorderin
gen, waarden en vermogensbestand,;leelen. 
Wanneer aan de hand van de door den recht
hebbende verstrekte gegevens de aard, de 
wijze en de datum van verkrijging van de 
vorde{ingen, waarden en vermogensbestand
deelen niet kunnen worden bepaald, is df 
rechthebbende verplicht op verlangen van 
hem, die de afrekening verricht, de daartoe 
door dezen noodig geachte nadere gegevens 
te verstrekken. Bij gebreke van voldoende 
gegevens dienen de af te rekenen vorderin
gen, waarden en vermogensbestanddeelen 
door hem, die de afrekening verricht, geheel 
op geblokkeerde rekening van den rechtheb
bende te worden goedgeschreven. 

8. Het verstrekken van onjuiste, mislei
dende of onvolledige gegevens, als bedoeld 
zijn in het 7de lid van dit artikel, wo'rdt be
schouwd als misdrijf. · 

9. Rechthebbenden op vorderingen, waar
den en vermogensbestanddeelen, als bedoeld 
zijn in de voorafgaande leden van dit artikel, 
zijn gehouden de afrekening in guldens niet 
anders te aanvaarden dan op den voet en de 
wijze, zooals in dit artikel is voorgeschreven. 

10. Handelingen in strijd met de leden 
1, 2, 3, 4, .'i, 7 en 9 van dit artikel wo.rden be
schouwd als misdrijf. 

Art. IV. 1. In artikel 6c van de Besc 'k
king Deblokkeering 1945 (Staatsblad n . F 
332) worden de woorden "geblokkeerde reke
ning" vet'vangen door het woord "lossings
rekening". 

2. Artikel g van de Beschikking Deblok
keering 1g4_~ wordt gewijzigd en nader vast
gesteld als volgt : 

Art. q. 1~ Houders van een vrije reke
ning, bedoeld in artikel 8, eerste lid, sub a, 
die een betaling moeten verrichten, verband 
houdende met een feit, dat zich vóór 3 Oc
tober 1g45 heeft voorgedaan, zijn gehouden 
uitdrukkelijk opdracht te verstrekken, dat 
het te betalen bedrag ten behoeve van den 
begunstigde op geblokkeerde rekening worde 
tegoedgeschreven, behoudens in die gevallen, 
waarin de Minister van Financiën, vrijstel-· 
ling heeft verleend tot tegoedschrijving op 
vrije rekening of betaling in betaalmiddelen. 

2. Gelijke opdracht dienen zij te ver
strekken bij een terugbetaling van hetgeen 
zij na 2 October 1g45 door overschrijving 
ten laste van een geblokkeerde rekening heb-
ben ontvangen. 1 

3. Handelingen in strijd met het b!!paal
de in liet eerste en tweede lid worden be
schouwd als misdrijven en zijn van rechts
wege nietig. 

Alt. V. De Achtste Aanvullingsbe'schik
king Deblokkeering 1945 (Staatsblad no. G 

• 

1946 

57) is 'ingetrokken, met dien verstande, dat 
de strafbepalingen van het Machtigingsbe
sluit Geldzuivering van toepassing blijven 
ten aanzien van de strafbare feiten als be
doeld zijn in voo~oemde beschikkingen, be
gaan voor het in werking treden van deze 
Aanvullingsbeschikking. 

Art. \1I. Deze Beschikking, die kan wor
den aangehaald als Twaalfde Aanvullings
peschikking Deblokkeering 1945, zal worden 
geplaatst in het Staatsblad en treedt in wer
king op 15 September 1g46. 

's-Gravenhage, den nden September 1946. 
De Min. van Financiën, P . LIEFT~NCK. 

(Uitgeg. z3 September z946). 
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z3 "fieptember z946. BESLUIT, houdende 
intrekking van de Koninklijke besluiten 
van 11 Maart 1943, Staatsblad Nos. D 
•31 en D 32, betreffende verstrekking 
van versierselen van de Orde van den 
N edetlandschen Leeuw en van de Orde 
van Oranje-Nassau. 

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

Binnenlandsche Zaken van 5 September 
1946, no. 5u6 Kabinet; 

Gelet op de wetten van 29 September 
1815 (Staatsblad no. 47) en van 4 April 
1892 (Staatsblad no. 55); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 September 1946 in te 

trekken: 
A. Ons besluit van n Maart 1943, 

Staatsblad no. D 31, houdende verstrekking 
van versierselen van de Orde van den Ne
derlandschen Leeuw; 

B. Ons besluit van II Maart 1943, 
Staatsblad no. D 32, houdende uitvoering 
van artikel 13 van de wet van 4 April 1892 
(Staatsblad no. 55), zooals deze is gewijzigd 
bij de wet van 21 Maart 1923 (Staatsblad 
no. 105) (verstrekking van versierselen van 
de Orde van Oranje-Nassau). ' 

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

Het Loo, den 13den September 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnen}. Zaken, BEEL. 
(Uitgeg. 27 September z946.) 
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z3 September 1946. BESLUIT, bepalende 
de bekendmaking in het Staatsblad van 
de aanvaarding door Nederland vari het 
op 7 December 1944 te Chicago onder
teekende Slotprotocol, benevens de 
daarbij behoorende Tijdelijke Overeen
komst in zake de internationale burger
lijke luchtvaart, de Overeenkomst in 
zake den doortocht -,,an internationale 
luchtdiensten en de Overeenkomst in 
zake het internationale luchtvervoer. / 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien het op de Internationale Burger

lijke Luchtvaart Conferentie, gehouden te 
Chicago van I November tot 7 December 
I944, van wege Ons onderteekende Slotpro
tocol, benevens de daarbij behoorenäe Tij
delijke Overeenkomst in zake de inJiernatio
nale burgerlijke luchtvaart, de Over~pkomst 
in zake den doortocht van inter ationale 

" luchtdiensten en de Overeenkomst in zake het 
internationale luchtvervoer; 

Overwegende, dat de tijdelijke Overeen
lçomst in zake de internationale burgerlijke 
luchtvaart, de Overeenkomst in zake den 
doortocht van internationale luchtdiensten, 
benevens de Overeenkomst in zake het in
ternationale luchtvervoer door Ons op II 

Januari IQ4.~ zijn aanvaard; 
Op de voordracht van Onzen Ministe~an 

Buitenlandsche Zaken van 7 September I946, 
Kabinet en Protocol, No. 75198; 

Hebben goedgevonden en vers aan: 1 
den Engelschen tekst van bovengenoemd 

Slotprotocol met de drie daarbij behoorende 
Overeenkomsten, alsmede de vertaling daar -
van, te doen bekendmaken door de plaatsirrg 
van dit besluit in het Staatsblad. * 

Een op IS Juni xq46 afgesloten overzicht 
van de Staten, die het Slotprotocol met de 
drie daarbij behoorende Overeenko;nsten 
hebben onderteekend en aanvaard, 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 ver
eischt. 

Het Loo, den x3den September x946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Buiten/. z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. II October z946) . 

VERTALING. 

INTERN ATJ ON AL:E BURGERLIJKE 
LUCHTVAART CONFERENTIE. 

Slotprotocol. 

De Regeeringen van Afghanistan, Austra
lië, België, Bolivia, Brazilië, Britsch-Indië, 
Canada, Chili; China, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, de Dominicaansche Republiek, Ecua
dor, Egypte, El Salvador, Ethiopië, Frank
rijk, Griekenland, Guatemala, Haïti, Hondu
ras, Ierland, Iran, Irak, Libanon, Liberia, 
Luxemburg, Mexico, Nederland, Nicaragua, 
Nieuw Zeeland, Noorwegen, Panama, Para
guay, Peru, het Gemeenebest der Philippij
nen, Polen, Portugal, Spanje, Syrië, Tsjecho
Slowakije, 'J'.urkije, de Unie van Zuid-Afrika, 
Uruguay, Venezuela, het Vereenigd Konink
rijk, de Vereenigde Staten van Amerika, IJs
land, Zuid-Slavië, Zweden en Zwitserland; 

Na aanvaardin~ van de uitnoodiging tot 

I , 
* De Engelsche tekst niet opgenomen. 
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hen gericht door de egeering van de Ver
eenigde Staten van Amerika, om te worden 
vertegenwoordigd ter Internationale Burger
lijke Luchtvaart Conferentie; 

Hebben hun onderscheidenli_jke afgevaar
digden, als hieronder in alfabetische volgorde 
naar de landen vermeld, aangewezen; 

AFGHANISTAN. 
Abdol Hosayn Aziz, Gezant bij de Veree

nigde Staten; Voorzitter van de Delegatie. 
Said Tadjeddin, Eerste Secretaris bij het 

Afghaansche Gezantschap te Washington. 
Sh_er Mohamed Quraishi. 

AUSTRALIE. 
Arthur S . Drakeford, Minister van Lucht

vaart en. Minister van Burgerlijke Lucht
vaart; Voorzitter van de Delegatie. 

Daniel McVey, Directeur-Generaal van de 
Burgerlijke Luchtvaart. 

Lieutenant-Colonel W. R. Hodgson, Se
cretaris bij het Departement van Buitenland
sche Zaken. 

Captain- E . C. Johnston, Adjunct-Direc
teur-Generaal van de Burgerlijke Luchtvaart. 

BELGIE. 
Vicomte Alain du Pare, Gevolmachtigd 

Minister bij de Belgische Ambassfde te New 
York, Voorzitter van de Delegatie. 

Joseph Jennen, Handelsraad voor Bevoor- ' 
rading bij de Belgische Ambassade te 
Washington. 

Joseph Nisot, Juridisch Adviseur bij de 
Belgische Ambassade te New York. 

Emil Allard, Professor aan de Universiteit 
yan Brussel en Luik. 

Major Jean Verhaegen, van de Belgische 
Luchtmacht. 

BOLIVIA. 
Lieutenant-Colonel Alfredo Pacheco, Mi

litair- en Luchtvaart-Attaché bij de Boli
viaansche Ambassade te Washington; Voor 
zitter van de Deleo-atie. 

Federico A. Rocha, President van de 
Lloyd Aero Boliviano. 

BRAZILIE. -
Hahnemann Guimaraes, Procureur-Gene

raal; Voorzitter van de Delegatie. 
Alberto de Mello Flores, Directeur van 

Constructies bij het Min'isterie van Lucht
vaart. 

Lieutenant-Colonel Clovis M. Travassos, 
Luchtvaart-Attaché bij de Braziliaansche 
·Ambassade te Washington. 

BRITSCH-INDIE. 
Sir Girja Shankar Bajpai, Algemeen Ver

tegenwoordiger voor Britsch-Indië; Voorzit
ter van de Delegatie. 

Sir Gurunath Bewoor, Secretaris bij het 
Departement van Posterijen en Luchtvaart 
van de Britsch-lndische Regeering. 

Sir Frederick Tymms, Directeur van de 
Burgerlijke Britsch~Indische Luchtvaart. 

Sirdar G. D. S.ingh, van de D irectie van de 
Burgerlijke Luchtvaart. 

S. C. Sen, v an de Directie van de Burger
lijke Luchtvaart; Gedelegçerde en S ecretaris. 
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CANADA. 
C. D. Howe, Minister van Wederopbouw; 

Voorzitter van de Dele<Yatie. 
·H. J. Symington, President van de Trans

Canada Air Lines. 
J. A. Wilson, Directeur van Luchtdiensten 

bii het Deoartement van Vervoer. 

CHILI. 
Brigadier-General Rafael Sáenz, Vice-Pre

sident van de Nationale Chileensche Lucht
vaart Maatschappij; Voorzitter van de De
legatie. 

Colonel Gregorio Bisquert, Directeur van 
de Burgreliike Luchtvaart Administratie. 

Colonel Raul Magallanes, Auditeur-Mili
"tair bij de Chileensche Luchtmacht. 

CHINf,.. 
Kia-ngau Chang, Adviseur van de Chinee

-sche Regeering; Oud-Minister van Verkeer; 
Voorzitter van de Delegatie. 

Major-General Pang-tsu Mow, Plaatsver
vangend Directeur van de Commissie voor 
Luchtvaart Aane:elegenheden. 

Chieh Liu, Gevolmachtigd Minister bij de 
Chineesche Ambassade te Washington. 

COLOMBIA. . 
Luis Tamayo, Gevolmachtigd Minister; 

Consul-Generaal te New York; Voorzitter 
van de Delegatie. · 

Luis Guillermo Echeverri, Minister van 
Verkeer. 

Guillerno E. Suárez, Handelsraad bij de 
Colombiaansche Ambassade te Washington. 

Colonel Ernesto Buenaventura, van de 
Luchtmacht van Colombia; Oud-Militair
Attaché bi.i de Colombiaansche Ambassade te 
Washington. 

Lieutenant-Colonel J orge Méndez Calvo, 
van de Luchtmacht van Colombia. 

COSTA RICA. · 
Román Macaya, Voorzitter van de Dele-

gatie. 
Mario Saborio. 
J aime Carranza. 
Edward William Scott, Adviseur. 

CUBA. 
Felipe Pazos, Handels-Attaché bij de Cu

baansche Ambassade te Washington; verte
genwoordigende het Ministerie van Staat; 
Voorzitter van, de Delegatie. ' ' 

Oscar Santa Maria, vertegenwoordigende 
het Ministerie van Verkeer. 
' Mario Torres Menier, vertegenwoordigen
de het Ministerie van Handel. 

Alberto Bollda, vertegenwoordigende de 
Nationale Vervoer Commissie; Secretaris van 
de Delegatie. 
DOMINICAANSCHE REPUBLIEK. 

Charles A. McLaughlin, Technical Colonel 
bij het Leger van de Dominicaansche Repu
bliek; Voorzitter van de Delegatie. 

ECUADOR. 
José A. Correa, Eerste Secretaris bij de 

Ambassade van Ecuador te Washington; 
Voorzitter van de Delegatie. 

J.orge J. Trujillo. 

Ernesto Bonilla. 
Carlos de la Paz. 
Francisco Gomez Jurado. 

EGYPTE. 
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Mahmoud Bey Hassan, Gezant bij de Ver
eenigde Staten; Voorzitter van de Delegatie. 

Mohamed Bey Roushdy, Directeur-Gene
raal van de Burgerli,ike Luchtvaart. 

Mohamed Ali Fahmy, Controleur bij de 
Luchtvaart-Inspectie. 

Osman Hamdy, Controleur van Luchtver
keer en Luchthavens. 

Lieutenant-Colonel Mohamed Abdel Ha
lim Khalifa, R.E.A.F. 

EL SALVADOR. 
Francisco Parraga; Voorzitter van de De

legatie. 
Armando Llanos. 

ETHIOPIE. 
Blatta Ephrem Tewelde Medhen, Gezant 

bij de Vereenigde Staten; Voorzitter van de 
Delegatie. 

Getahoun Tesemma, Eerste Secretaris bij 
het Gezantschap van Ethiopië te Washing-
ton; Plaatsvervangend Gedelegeerde. • 

FRANKRIJK . 
Max Hymans, oud-Minister, Directeur van 

het Luchtvervoer; Voorzitter van de Dele-
gatie. 1 

Claude Lebel, Hoofd van de Afdeeling 
Vervoer van het Ministerie van Buitenland
sche Zaken. 

Pierre Locussol, Plaatsvervangend-Hoofd 
van het Kabinet van 1en Minister van Lucht
vaart. 

André Bourges, civiel-luchtvaart-inge
nieur; Attaché bij het Kabinet van den Mi
nister van Luchtvaart. 
GRIEKENLAND. 

Ma_jor-General Demetrios T.N. Botzaris; 
Voorzitter van de Delegatie. 

Alexander Argyropoulos. 
Group Captain John Hadjinikolis, R.H.A.F 
Wing Commander Renos Pongis, R.H.A.F. 
Squadron Leader Demetrios Coundouris, 

R.H.A.F. 

GUATEMALA. 
Colonel Oscar Moral~ L6pez, Bevelheb

ber van de Militaire Luchtmacht van Guate
mala; Directeur-Generaal van de Burgerlijke 
Luchtvaart; Voorzitter van de Delegatie. 

Francisco Linares Áranda, Tweede Secre
taris bij de Ambassade van Guatemala te 
Washington. 
HAITI. . , 

Captain Edouard Roy, Commanding Offi
cer van het Luchtvaartkorps; Voorzitter van 
de Delegatie. 
HONDURAS. 

Emilio P. Lefebvre, Voorzitter van de De
legatie. 

Colonel Joseph B. Pate. 
José Augusto Rodriguez. 

IERLAND. 1 
Robert Brennan, Gezant bij de Vereenigde ' 

Staten; Voorzitter van de Delegatie. 
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John Leydon, Permanent Secre~aris van 
het Departement van Nijverheid en Handel. 

John J. Hearne, Hooge Commissaris~ Ot
tawa. 

Timothy J. O'Driscoll, Principal Officer 
van de· Luchtvaart- en Marine-Afdeeling van 
het Departement van Nijverheid en Handel. 

IRAN. 
Mohammed Shayesteh, Gezant bij de Ver

eenigde Staten; Voorzitter van de Delegatie. 
Hossein Navab, Consul-Generaal te New 

York. 
Taghi Nassr, Handels- en Economisch 

Commissaris van Iran te New York. 
Colonel Mahmoud Khosrovani. 

IRAK. 
Ali Jawdat, Gezant bij de Vereenigde Sta

ten; Voorzitter van de-Delegatie. 
Colonel Sami Fattah, Bevelhebber van de 

Koninklijke Luchtmacht van Irak. 
Akram Mushtaq, Directeur van de Burger

lijke Luchtvaart van Irak. 
Ali Fuad, Directeur van de Burgerlijke 

Luchthaven van Basra. 

LIBANON. 
Camille Chamoun, Gezant te Londen, 

Voorzitter van de Delegatie. 
Faouzi El-Hoss. 

LIBERIA. 
Walter F. Walker, Consul-Generaal te 

New York; Voorzitter van de Delegatie. 
John Lewis Cooper, Hoofd van den Radio 

Dienst van Liberia. 

LUXEMBURG. 
Hugues Le Gallais, Gezant bij de Ver

eenigde Staten; Voorzitter van de Delegatie. 

MEXICO. 
Colonel Pedro A. Chapa, vertegenwoordi

gende het Ministerie van Verkeer en Open
bare Werken; Voorzitter van de Delegatie. 

José L. Cossio, vertegenwoordigende het 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken. 

Guillermo González, ingenieur, vertegen
woordigende het Ministerie van Verkeer en 
Openb,ire Werli:en. 

Luis Andrade, vertegenwoordigende het 
Ministerie van Nationale Economie. 

NEDERLAND. 
M. P. L. Steenberghe, Voorzitter van de 

Nederlandsche Economische Financieele en 
Scheepvaart Missie; Voorzitter van de Dele
gatie. 

B. Kleijn Molekamp, Gevolmachtigd Mi
nister bij de Nederlandsche Ambassade te 
Washington. 

F. C. Aronstein, lid van de Nederlandsche 
Economische, Financieele en Scheepvaart 
Missie; Adviseur van den Minister van Over
zeesche Gebiedsdeelen. 

F. H. Copes van Hasselt, rechtskundig ad
viseur voor Luchtvaartaangelegenheden van 
het Departement van Waterstaat. 

NIEUW ZEELAND. 
• Hon. D. C. Sullivan, Minister van Indu-

strie, Handel, Bevoorrading en Munitie; Lid 
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van het Oorlogs Kabinet te Wellington ~ 
Voorzitter van de Delegatie. 

Hon. C.A. Berendsen, Gezant bij de Ver
eenigde Staten te Washington. 

Foss Shanahan, van het Departement van 
den Minister-President (Ministerie van Bui
tenlandsche Zaken). 

Air Commodore Arthur de T. Nevill, Vice 
Chief of1 Air Staff, Wellington. 

NICARAGUA. 
Richard E. Frizell, Voorzitter van de De

legatie. 

NOORWEGEN. 
Wilhelm Munthe de Morgenstierne, Ab

bassadeur bij de Vereenigde Staten; Voorzit- . 
ter van de Delegatie. 

Knud Soemme, Lid van de Raad van Be
heer van de Koninklijke Noorsche Lucht
transportdienst. 

Johan Georg Raeder, Handelsraad bij de 
Noorsche Ambassade te Londen. 

Major Alf Heum, R.N.A.F., Hoofd van de 
Sectie voor Burgerlijke Luchtvaart van het 
Ministerie van Defensie. 

PANAMA. 
Carlos Icaza; Voorzitter van de Delegatie_ 
Inocencio Galindo, ingenieur. 
En~ique Lefevre, ingenieur. 
Narciso E. Garay, Eerste Secretaris bij de 

Ambassade van Panama te Washington. 

PARAGUAY. 
Lieutenant Commander A. Daniel Candia, 

Marine-Attaché bij de Ambassade van Pa
raguay te Washington; Voorzitter van de 
Delegatie. 

PERU. 
Genera! Armando Revoredo, Luchtvaart

Attaché bij de Ambassade van Peru te 
Washington; Voorzitter van de Delegatie. 

José Koechlin, Voorzitter van het Lucht
vaart Comité van de Kamer y:an Afgevaar
digden. 

Luis Alvarado, Adviseerend Minister te 
Ottawa. 

Federico Elguera, Consul-Generaal te Chi
cago. 

Lieutenant Commander Guillermo van 
Oordt, van de Luchtmacht van Peru. · ' 

HET GEMEENEBEST DER PHILIPPIJ
NEN. 
Jaime Hemaridez, Minister van Finan

ciën; Voorzitter van de Delegatie. 
Urbano A. Zafra, Economisch Adviseur· 

van den President van het Gemeenebest der 
Philippijnen; Waarnemend Voorzitter van de 
Delegatie. 

Colonel Manuel Nieto, Minister van Land
bouw en Handel. 
Joseph H . Foley, Directeur vim het Agent
schap van de Philippihe l'fational Bank te 
New York. 

POLEN. 
Jan Ciechanowski, Ambassadeur bij de 

Vereenigde Staten; Voorzitter van de De
legatie. 

Zbyslaw Ciolkosz, Directeur van de But-
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gerlijke Luchtvaart ,Afdeeling van het Mi
nisterie van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart; Vice-Voorzitter van de Delegatie. 

Stefan J. Konorski, Juridisch Adviseur van 
Öe Burgerlijke Luchtvaart Afdeeling van het 
Ministerie van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart. 

Henryk Gorecki, Voorzitter van het Co
mité voor Luchtvaartverbindingen van den 
Staatsluchtvaartraad; oud-Directeur van de 
Luchtvaartmaatschappij "Lot". 

Ludwik H. Gottlieb, van de Afdee1ing van 
de Internationale Organisaties van het Mi
nisterie van Buitenlandsche Zaken. 

Stanislaw Szulc, van de Nijverheidsafdee
ling van het Ministerie van Hanàel; Nijver
heid en Scheepvaart. 

Group Captain Witold Urbanowicz, Lucht
vaart-Attaché bij de Poolsche Ambassade te 
Washington. ' 

PORTUGAL. 
Mario de Figueiredo, oud-Minister, Pro

fessor in de Rechtsgeleerdheid aan de Uni
versiteit van Coimbra; Voorzitter van de 
Delegatie. · 

Brigadier Alfredo Delesque dos Santos 
Cintra, Vice-President van de Nationale 
Luchtvaartraad. 

D uarte Pinto Basto de Gusmao Calheiros, 
Adjunct-Directeur-Generaal der Posterijen. 

Vasco Vieira Garin, Raad bij de Portugee
sche Ambassade te Washington; Portugeesch 
Zaakgelastigde a.i. 

SPANJE. 
Esteban Terradas e lila, P resident van 

den Raad van het Nationaal Instituut voor 
Luchtvaart Technologie; Voorzitter van de' 
Delegatie. 

Germán Baraibar y Usandizaga, Diploma
tiek Ambtenaar met den rang van Gezant; 
Vice-Voorzitter van de Delegatie. 

Colonel Juan Bono Boix, Directeur-Gene
raal van de Burgerlijke Luchtvaart. 

Colonel Francisco Vives Camino, D irec
teur-Generaal van de Grondwerken. 

Lieutenant-Colonel Luis Azcárraga Pérez 
Caballero, Directeur-Generaal voor de Lucht
verkeersbeveiliging. 

César Gómez Lucia, Directeur van de 
Luchtvaartmaatschappij "lberia". 

Major Ultano Kindelan, Adjunct-Lucht
vaart-Attaché bij de Spaansche Ambassade 
te Londen. 

SYRIE. 
Noureddeen Kahale; Voorzitter van de De

legatie. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Air Vice-Marshal Karel J anousek, Inspec

teur-Generaal van de Tsjecho-Slowaaksche 
Luchtmacht; Voorzitter van de Delegatie. 

Lieutenant-Colonef Alexander Hess, ad
junct Militair- en Luchtvaart-Attaché bij de 
Tsjecho-Slowaaksche Ambassade te Wash
ington; Vice-Voorzitter van de Delegatie. 

Flight-Lieutenant Josef Dubsky, R.A.F. 
Kamil Kleiner. 
Squadron Leader Stanislav Krejcik, R.A.F. 

1946 

Squadron Leader Frantisek Martinek, 
R.A.F. 

Milan Pjtlik. 
TURKIJE. 

Sükrü Koçak, President van het Turksch 
Luchtvaart Verbond; Voorzitter van de De
legatie. 

·Ferruh Sahinbas, Directeur-Generaal van 
de Rijksluchtlijnen. 

Orhan H . Erol, Raad bij de Turksche Am
bassade te Washington. 

UNIE VAN ZUID-AFRIKA. 
S. F. N . Gie, Gezant bij de Vereenigde 

Staten; Voorzitter van de Delegatie. 
John Martin, mede-gedelegeerde. 

URUGUAY. 
Captain Carlos Carbajal, van de Uruguee

sche Marine; Voorzitter van de Delegatie. 
Colonel Medardo R. Farias, Militair- · 

Luchtvaart-Attaché van de Urugueesche 
Ambassade te Was~ington. 

VEREENIGD KONINKRIJK. • 
'Lord Swinton, Minister van Burgerlijke 

Luchtvaart; Voorzitter van de Delegatie. 
Sir Arthur Sti-eet, Secretaris-Generaal 

van het Ministerie van Luchtvaart. 
Sir George London, van de Regeerii;1g van 

N ewfoundland. 
W. P. Hildred, Directeur van de Burger

lijke Luchtvaart van het Ministerie van 
Luchtvaart. 

J. H. Mag_owan, Gezant bij de Britsche 
Ambassade te Washington. 

W. C. G. Cribbett, adjunct Secretaris-Ge
·neraal van het Ministerie van Luchtvaart. 

G. G. FitzMaurice, Juridisch' Adviseur bij 
het Ministerie van Buitenlandsche Zaken. 

A. J . Walsh, van Newfoundland. 

VEREENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
Adolf A. Berle, Jr., Adjunct-Staatssecre

taris; Voorzitter van de Delegatie. 
Josiah W . Bailey, Voorzitter van de Han

delscommissie van den Senaat van de Ver
eenigde Staten. 

Owen Brewster, Lid van de Handelscom
missie van den Senaat van de Vereenigde 
Staten. 

Alfred L. Bulwinkle, van het Huis van Af-
gevaardigden van de Vereenigde Staten. ' 

William A. M . Burden, Adjunct-Secreta~ 
ris van Handel voor de Luchtvaart. / 

Rear-Admiral Richard E. Byrd, van de 
Amerikaansche Marine b .d. 

Fiorello H. La Guardia, Voorzitter van de 
Sectie van de Vereenigde Staten van de Per
manente Gezamenlijke Verdedigingsraad 
Canada-Vereenigde Staten. 

L. Welch Pogue, Voorzitter.van de Bur
gerlijke Luchtvaartraad. 

Edward Wamer, Vice-Voorzitter van de 
Burgerlijke Luchtvaartraád. • 

Charles A. Wolverton, van het Huis van 
Afgevaardigden van de Vereenigde Staten. 
VENEZUELA. ' 

Colonel Juan de Dios Celis Paredes, O~d
Minister van Oorlog en Marine; Voorzitter 
van de Delegatie (afwezig). 
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Francisco J. Sucre, Directeur vap Verkeer 
van het Ministerie van Openbare Werken ; 
Waarnemend ,Voorzitter van de Delegatie. 

Julio Blanco Ustáriz, J u ridisch Adviseur. 
IJSLAND. 

Thor Thors, Gezant bij de Vereenigde Sta
ten; Voorzitter van de Delegatie. 

Agnar Kofoed-Hansen, deskundig Advi
seur voor de Luchtvaart bij de Regeering van 
IJsland. 

Gudmunder Hliddal, Directeur van de 
Posterijen en Telegraphie. 

Sigurdur Thoroddsen, civ iel-ingenieur; Lid 
van het Parlement van IJsland. 
ZUID-SLAVIE. ·, 

Vladimir M. Vukmirovic, Consul-Generaal 
te Chicago; Voorzitter van de Delegatie. 

Squadron Leader (Kapitein der Eerste 
Klasse) Nenad Dj. Mirosavljevic, Hoofd van 
de Afdeeling Burgerlijke Luchtvaart van het 
Zuid-Slavische Ministerie van Oorlog. 

Flight ,Lieutenant Predag Sopalovic. 

ZWEDEN. 
Ragnar Kumlin, I!uitengewoon Gezant en 

Gevolmachtigd Minister, bij de Regeering 
van Brazilië ; Voorzitter van de Delegatie. 

Tord Knutsson Angström, Adjunt-Direc
teur van de Burgerlijke Luch aart. 

Per Adolf Norlin, Directeur- Generaal van 
de Zweedsche Intercontinentale Luchtvaart
maatschappij. 

Gustaf Allan Hultman, Hoofd bij de Al
gemeene Post Administratie. 

ZWITSERLAND. 
Charles Bruggmann, Gezant bij de Ver

eenigde Staten; Voorzitter van de Delegatie. 
Eduard Feer, Raad van het Zwitsersche 

Gezantschap te Washington; Plaatsvervan
gend Voorzitter. 

Eduard Amstutz, Gedelegeerde voor de 
Burgerlijke Luchtvaart. 

Louis Clerc, Hoofd van het Zwitsersche 
Luchtvaartbureau. 

Jean Merminod, _Hoofd van de Afdeeling 
Vervoer van Buitenlandsche Zaken. 

Henry Pillichody, Buitengewoon vertegen
woordiger van het Zwitsersch Nationaal Bu
reau voor Vervoer. 

Die te Chicago, Illinois, op I November 
1944 onder het tijdelijk Voorzitterschap van 
Adolf A. Berle, Jr., Voorzitter van de Dele
gatie van de Vereenigde Staten van Amerika, 
bijeenkwamen. 

Hendrik de Kauffmann, Gezant van Dene
marken te Washington, en Mom Rajawongse 
Seni Pramoj, Gezant van Thailand te Wash
ington, woonden op een uitnoodiging van de 
Regeering van de Vereenigde Staten om per
soonlij k tegenwoordig te zijn, de Eerste Vol
tallige Zitting bij. De Conferef\tie stemde er, 
op een voorstel van de Commissie inzake de 
Geloofsbrieven, mede in, dat de Deensche 
Gezant en de Thailandsche Gezant bij de 
volgende zittingen van de Conferentie aan
wezig zouden zijn. 

Warren Kelchner, Hoofd van de Afdeeling 
Internationale Conferenties van het Depar
tement van Staat van de Vereenigde Staten, 
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werd met goedkeuring van den President van 
de Vereenigde Staten, aangewezen als Se
cretaris-Generaal van de Conferentie en 
Theodore P . Wright, Administrateur van de 
Burgerlij ke Luchtvaart bij de Afdeeling Bur
gerlijke Luchtvaart van het Departement 
van Handel van de Vereenigde Staten, werd 
aangewezen als Technisch Secretaris van de 
Conferentie. 

Adolf A. Berle, Jr., Voorzitter van de De
legatie van de Vereenigde Staten van Ame
rika, werd op de Tweede Voltallige Zitting, 
welke op 2 November 1944 werd gehouden, 
gekozen tot Permanent Voorzitter van de 
Conferentie. 

Max Hi,mans, Voorzitter van de Fran
sche Delegatie en Kiangau Chang, Voorzit
ter van de Chineesche Delegatie, werden tot 
Vice-Voorzitters van de Conferentie gekozen_ 

Het Uitvoerend Comité, samengesteld uit 
de Voorzitter van de onderscheidenlijke De
legaties, onder Voorzitterschap van den Tij
delijken Voorzitter van de Conferentie, stel
de een Bestuurscomité van de Conferentie in, 
waarvan de volgende leden deel uitmaakten: 

• Bestuurscomité. 
Adolf A. Berle Jr., Vereenigde Staten van 

Amerika, Voorzitter ex Officio. 
Abdol Hosayn Aziz (Afghanistan). 
Hahnemann Guimaraes (Brazilië) . 
C. D. Howe (Canada). 
Kia-ngau Chang (China) . 
Luis Tamayo (Colombia) . 
Blatta Ephrem Tewelde Medhem (Ethio

pië). 
• Max Hymans (Frankrijk) . , 

M. P. L. Steenberghe (Nederland). 
Wilhelm Munthe de Morgenstieme (Noor-

wegen). 
Lord Swinton (Vereenigd Koninkrijk) . 
Captain Carlos Carbajal (Uruguay). 
De Tijdelijke Voorzitter benoemde de vol

gende leden van -de Algemeene Comité's, in
gesteld door de Conferentie: 

Comité inzake Benoemingen. 
Genera! Arrnando Revoredo (Peru), Voor-

zitter. 
Felipe Pazos (Cuba). 
Sir Gurunath Bewoor (Britsch Indië) . 
Hugues Le Gallais (Luxemburg). 
Jan Ciechanowski (Polen). 

Comité inzake Geloofsbrieven. 
Arthur S . Drakeford (Australië), Voor

zitter. 
Mahmoud Bey Hassan (Egypte) . 
Group Captain John Hadjinikolis (Grie

kenland) . 
Wilhelm Munthe de Morgenstieme (Noor

wegen) . 
Carlos Icaza (Panama) . 

Comité inzake Voorschriften en Re
glementen. 

S. F . N. Gie (Unie van Zuid-Afrika) . 
Voorzitter. 

Brigadier-Genera! Rafael Saenz (Chili). 
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Air-Vice-Marshal ~arel J anousek (Tsje-
cho-Slowakije). · 

Thor Thors (1Js1and). 
W.alter F . Walker (Liberia) : 
Op 30 November 1944 werd door het Uit

voerend Comité een Coördinatie-Comité sa
mengesteld met de volgende -leden: . 

Coördinatie Comité. 
· John Martin (Unie van Zuid-Afrika), 
Voorzitter van Coml té I. 

F. C. Aronstein (Nederland) plaatsver
vangend Vcrorzittei; van Comité II. 

Stokeley W . Morgan (Vereenigde Staten) 
plaatsvervangend Voorzitter van Comité 111. 

Edmundo Penna Barbosa da Silva (Bra
zilië) , plaatsvervangend Voorzitter van Co
mité IV. 

Escott Reid (Canada). 
Luis Machado (Cuba) . 
W. C. G . Cribbett (Vereenigd Konink

rijk). 

De Conferentie verdeelde zich in vier Tech
nische Comité's. De ambtenaren van deze 
Comité's, gekozen door de Conferentie en 
die van de door de Comité's ingest~lde 
Sub-comité's, zijn de volgende: 

COMITE I. 
Multilateraal Luchtvaart Verdrag en 
Internationaal Luchtvaartcorporatie. 

Voorzitter : John Martin (Unie van Zuid-
Afrika) . , 

Vice-Voorzitter : Luis Tamao (Colombia). 
Secretaris : Paul T. David. 
Adjunct-Secretaris: Virginia C. Little. 

Sub-comité x. 
Internationale Organi~atie. 

Voorzitter : Vicomte Alain du Pare (Bel-
gië). 

Secretaris: Paul T. David. 

Sub-comité 2 . 

Beginselen van Luchtverkeer. 
Voorzitter ! L . Welch Pogue (Vereenigde 

Staten van Amerika). 
Secretaris : Virginia C. Little. 

Sub-comité 3. 
Beginselen van Luchtvervoer. 

Voorzitter: H. J. Symington (Canada). 
Secretaris: Melvin A. Brenner. 

COMITE Il . 
Techniscce Richtlijnen en Werkwijze. 

Voorzitter: M. P . L . Steenberghe (Neder
land) . 

Vice-Voorzitter: A.D. McLean (Canada). 
Rapporteur Gedelegeerde: Edward War

ner (Vereenigde Staten van Amerika). 
Secretaris : Alfred S. Koch. 
Adjunct-Secretaris: Alfred Hand. 

Sub-comité x. 
'comm~nicatie-procedures; Lucht

wegenstelsels. 
Voorzitter: Stanislaw Kryczkowski (Po

len). 
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Vice-Voorzitter : W . A. Duncan (Veree
nigd Koninkrijk) . 

Rapporteur-Lid : F. W . Hancock (Veree
nigd Koninkrijk) . 

Secretaris: Lloyd H . Simson. 

. Sub-comité 2. 

Luchtverkeersregels; Toezicht op 
Luchtverkeer. 

Voo~zitter: Guillermo González (Mexico) . 
Vice-Voorzitter: T imothy J. O 'Driscoll 

(Ierland). 
Secretaris: Kenneth Matucha. 

Sub-comité 3. 

Richtlijnen inzake het Uitgeven van Bewij
zen van Geschiktheid aan Bedienend en 

Technisch Personeel; Journalen. 
Voorzitter: Major Alf Heum (Nobrwegen). 
Vice-Voorzitter : Generaal Armando Re-

voredo (Peru). · 
Rapporteur-Lid: R. D. Poland (Vereenigd 

Koninkrijk). 
Secretaris: Robert D. Hoyt. 

Sub-comité 4. 

L i}i:htwaardigheid van Luchtvaartuigen. 
Voorzitter: Air-Vice-Marshal A. Ferrier 

(Canada) . 
Vice-Voorzitter ~ W ing Commander J . M . 

Buckeridge (Nieuw Zeeland) . 
Secretaris: Omer Welling. 

Sub-comité 5. 

Registratie en Identificatie van Lucht
vaartuigen. 

Voorzitter: Colonel Ching-Yee. Liu (Chi-
na). · 

Vice-Voorzitter: Captain E . C . Johnston 
(Australië) . ' 

Secretaris: John T . Morgan. 

Sub-comité 6. 

Verzameling en Verspreiding van 
Meteorologische Gegeven . 

Voorzitter : J. Patterson (Canada). 
Vice-Voorzitter: Major Jorge Marcano 

(Venezuela). 
Secretaris: Delbert M . Littlê. 

Sub-comité 7. 

Land- en Zeekaarten ten behoeve van 
de Luchtvaart. 

Voorzitter: Paul A. Smith (Vereenigde 
Staten van Amerika) . 

Vice-Voorzitter: F . H. Peters tCanada) . 
Rapporteur-Lid: Lieutenant-Colonel J. C. 

T . Willis (Vereenigd Koninkrijk). 
Secretaris : J eremiah S. Morton. 

Sub-coxhité 8. 
Douanerechten, Manifesten. 

Voorzitter : Vernon G. Crudge (Vereenigd 
Koninkrijk) . 

Vice-Voorzitter : Josef Pick (Tsjecho-Slo
wakije) . 

Secretaris: Charles M. Howell, Jr. 
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Sub-comité 9. 
.Onderzoek naar Ongevallen, daa'ronder 

begrepen Hulp en Berging. 
Voorzitter: Air Commodore Vernon-Brown 

(Vereenigd Koninkrijk). 
1 

· Vice-Voorzitter: René de Ayala (Cuba). 
Secretaris: Claude M. Sterling. 

Sub-comité IO, 

Publicaties en Modellen. 
Voorzitter: Captain E. C. Johnston (Au-

stralië). , 
Vice-Voorzitter: Jean Peset (Frankrijk). 
Secretaris: Floyd B. Brinkley. 

COMITE 111. 

V,oorloopige Luchtlijnen. 
, Voorzitter: Adolf A. Berle, Jr.,1 (Veree

nigde Staten van Amerika). 
Vice-Voorzitter: Max Hymans (Frank

rijk). 
Secretaris: Howard B. Railey. 
Adjunct-Secretaris: Harry A. Bowen. 

Sub-comité 1. 

Standaard Model voor Overeenkomsten 
betreffende Voorloopige Luchtlijnen. 

Voorzitter: Wilhelm Munthe de Morgen-
stieme (Noorwegen). ' 

Rapporteur-Lid: F. C. Aronstein (Neder-
, land). · 

Secretaris: ,Howard B. Railey. 

COMITE IV. 
Tijdelijke Raad. 

Voorzitter: Hahnemann Guimaraes (Bra-
zilië). . • 

Vice-Voorzitter: Kia-ngau Chang (China). 
Secretaris: George C. Neal. 
Adjunct-Secretaris: Erwin R. Marlin. 

Sub-comité 1. 

Samenstelling en Organisatie van den 
Tijdelijken Raad. 

Voorzitter: S.F. N. Gie (Unie van Zuid
Afrika). 

Secretaris: Erwin R. Marlin. 

1 
Sub-comité 2. 

Bevoegdheden en Taak van den 
Ti)delijken Raad. 

Voorzitter: Genera! Armando Revoredo 
(Peru). 

Secretaris: George C. Neal. 

De Voltallige Slotzitting werd gehouden 
op 7 December 1944. 

Als resultaat van de beraadslagingen der 
Conferentie, welke zijn vastgelegd in de pro
cessen-verbaal en de verslagen van de onder
scheidenlijke Comités en Sub-Comités en 
van de Voltallige Zittingen, werden de vol
gende stukken opgesteld: 

Tijdelijke Overeenkomst inzake de Inter
nationale Burgerlijke Luchtvaart. 

De Tijdelijke Overeenkomst inzake de In
ternationale Burgerlijke Luchtvaart is als 
Aanhangsel I hieraan gehecht. 
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Verdrag inzake de lntemationale Burger
lijke Luchtvaart . 

Het Verdrag inzake de Internationale Bur
gerlijke Luchtvaart is als Aanhangsel II hier
aan gehecht. 

Overeenkomst inzake den Doortocht van 
Internationale Luchtdiensten. 

De Overeenkomst inzake den Doortocht 
van Internationale Luchtdiensten is als Aan
hangsel 111 hieraan gehecht. 

Overeenkomst inzake het Internationalë 
Luchtvervoer. 

De Overeenkomst inzake het Internatio
nale Luchtvervoer is als Aanhangsel IV hier
aan gehecht. 

De volgende besluiten en aanbevelingi:n 
werden aangenomen: 

I. 

VOORBEREIDING VAN HET SLOT
PROTOCOL. 

De Internationale Burgerlijke Luchtvaart 

Besluit: 
Coniere;itie 

dat het Secretariaat wordt gemachtigd het 
Slot-Protocol voor te bereiden in overeen
stemming met de door den Secretaris-Gene
raal in ]ournal no. 34 van 4 December 1944 
voorgestelde richtlijnen en dat het Coördi
natie Comité den tekst zal nazien; 

dat het Slot-Protocol de definitieve 
teksten van de door de Conferentie in Vol
tallige Zitting vastgestelde stukken zal be
vatten en dat daarin geen wijzigingen zullen 
worden aangebracht in de Voltallige Slotzit
ting. 

II. 

ONTWERP TECHNISCHE BIJLAGEN. 

De Internationale Burgerlijke Luchtvaart 
Conferentie 

Overwegende, 
dat het voor een veilige, snelle en gemak

kelijke luchtvaartnavigatie van belang is, dat 
bij vele onderwerpen de praktijk zooveel mo
gelijk internationaal worde gestandaardi
seerd. 

Overwegende, 
dat deze onderwerpen uiteraard problemen 

van groote verscheidenheid en ingewikkeld
heid inhouden en vereischen, dat veel nieuw 
terrein wordt onderzocht; en 

Overwegende, 
dat gedurende de beraadslagingen van de- , 

ze Conferentie aanzienlijke vórderingen zijn 
·, gemáakt met betrekking tot de ontwikkeling 

van reglementen voor de praktijk, welke door 
de aan de beraadslagingen deelnemende tech
nici als doelmatig werden aanvaard, dcich dat 
de tijd te beperkt en het aantal personen, dat 
rechtstreeks aan de beraadslagingen kon 
deelnemen, te klein was, dan dat de beraad
slagingen konden leiden tot de uiteindelijke 
overtuiging, dat zekere bepalingen, ter Con
ferentie opgesteld, toereikend en juist zijn; 
Besluit: 

K 2663 
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dat de ontwerpen der bijlagen voor een In
ternationaal Verdrag inzake de Burgerlijke 
Luchtvaart, welke hieraan zijn •gehecht als 
Aanhangsel V, door de Conferentie worden 
aangenomen op de volgende gronden: 

(a) De ontwerpen, als thans voorgelegd, 
zullen door de deelnemende Staten worden 
aangenomen voor onmiddellijke en voort te 
zetten bestudeering. 

(b) Zij zullen geacht worden modellen te 
zijn ten aanzien van de gewenschte draag
wijdte eri inrichting van de verschillende bij
lagen. 

(c) De deelnemenle Staten nemen op 
zich, aan de Regeering van de Vereenigde 
Staten (dan wel aan de Voorloopige Interna
tionale Burgerlijke Luchtvaart Organisatie, 
indien deze ondertusschen is tot stand geko-

1 men) vóór 1 Mei 1945 toe te zenden even
tueele aanbevelingen voor noodzakelijke toe
voegingen, doorhalingen of amendementen. 

(d) De Regeering van de Vereenigde 
Staten (of de Voorloopige Internationale 
Burgerlijke Luchtvaart Organisatie) zal deze 
aanbeveling overbrengen aan de andere deel
nemende Staten in afwachting van de bijeen
komsten' van de technische comité's, welke 
door de Voorloopige Internationale Burger
luchtvaart Organisatie zullen worden inge
steld om de onderwerpen van de verschillen
de documenten te behandelen; deze samen
komsten zullen zoo spoedig mogelijk moeten 
worden gehouden met het oog op de uitein
delijke aanvaarding der bijlagen in definitie
ven vorm voor toevoeging aan een verdrag. 

(e) Voor zoover de Technische Sub
comité's in staat zijn geweest inzake de aan
bevolen regelingen tot overeenstemming te 
geraken, worden inmiddels de Staten van de 
wereld, hun tegenwoordige internationale 
verplichtingen voor oogen houdende, aange
spoord deze regelingen als zoodanig te aan
vaar-den, dat de nationale gebruiken van de 
onderscheidenlijke Staten zooveel en zoo 
spoedig mogelijk daarop moeten worden ge
richt. 

III. 

TECHNISCH PERSONEEL. 

De Internationale Burgerlijke Luchtvaart 
Conferentie 

Overwegende, 
dat de ontwikkeling en' de handhaving van 

passende internationale richtlijnen inzake 
onderwerpen, de internationale luchtvaart 
betreffende, voortdurend onderzoek van de 
ontwikkeling der betreffende techniek en de 

- daarmede samenhangende toepassµigen door 
technisch geschoold personeel vereischen; 
Be.~luit, 

dl't de Voorloopige Internationale Burger
lijke l ,uchtvaart Organisatie zoo spoedig mo
gelijk ua haar oprichting in haar Secretariaat 
geschikt personeel zal tewerkstellen, deskun
dig op het gebied van de luchtvaartweten
schap en praktijk, ten opzichte waarvan in 
het bijzonder een voortdurende studie nood
zakelijk is, en dat deze technisch geschoolde 
leden van het Secretariaat belast zullen wor-
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den met het onderzoeken en het aan de Voor_ 
loopige Internationale Burgerlijke Lucht
vaart Organisatie uitbrengen van rapporten 
omtrent vraagstukken, verband houdende 
met het opstellen van internationale richt
lijnen en aanbevolen regelingen en met het 
leiding geven bij en uitbrengen van versla
gen omtrent zoodanig~ andere studies, als 
bevorderlijk zullen zijn voor een veilige en 
doeltreffende regeling! -.!ran het internationale 
luchtvervoer. 

IV. 

METRIEK STELSEL. 

De Internationale Burgerlijke Luchtvaart 
Conferentie 

Overwegende, 
dat een standaard-matenstelsel in alle voor

schriften en reglement7n, met betrekking tot 
het luchtverkeer op de internationale en in
tercontinentale luchtli.ipen, zeer zou bijdra
gen tot de veiligheid daarvan; en 

Overwegende, 
dat het van groot belang wordt geoordeeld, 

dat de getallen, welk(l worden gebruikt in 
voorschriften en reglementen en andere ge
gevens, waarmede het vliegend en ander be
dienend personeel te maken heeft bij de 
voorbereiding van vluchten en gedurende 
deze vluchten over verschillende landen, zou
den moeten bestaan ui tj ronde getallen, welke 
gemakkelijk kunnen worden onthouden, 
Besluit, 1 

1. dat in die gevallen, waarin het onprac- • , 
tisch en ongewenscht ~lijkt, gebruik te ma-
ken van het metrieke stelsel als een interna
tionale standaard bij uitnemendheid, eenhe-
den in publicaties en p~actische reglementen, 
welke rechtstreeks het I internationale lucht
verkeer raken, zoowel in het metrieke als in 
het Engelsche stelsel zullen worden uitge-
drukt; en j 

2. dat de Voorloopige Internationale Bur
gerlijke Luchtvaart Organisatie tot onder
werp van voortgaande studie en aanbevelin
gen zal maken de verdfre unificatie van het 
berekenen en van de wijze van het aangeven 
en 'systematiseeren van. afmetingen, alsmede 
de bepaling van afmetingen in gebruik bij 
het internationale luchtverkeer. 

v. 
OVERDRACHT VAN RECHTEN OP 

LUCHTVAARTUIGEN. 

De Internationale Burgerlijke Luchtvaart 
Conferentie 

Overwegende, 
dat de verkoop van luchtvaartuigen, be

stemd voor gebruik in het internationale ver
keer, het voor de verschillende regeeringen 
wenschelijk maakt tot overeenstemming te 
komen inzake de juridische vraagpunten, 
welke de overdracht van rechten met zich 
brengt, 

Beveelt aan, 
dat de verschillende regeeringen, welke zijn 

vertegenwoordigd in deze Internationale 
Burgerlijke Luchtvaart Conferentie de 

Iá 
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spoedige bijeenkomst van een internationale 
privaatrechtelijke luchtvaartconferentie in 
overweging nemen, teneinde een verdrag op 
te stellen, waarin de overdracht van rechten 
op luchtvaartuigen is geregeld, en dat de be
raadslagingen van deze conferentie zich te
vens zullen uitstrekken: 

(a) tót het bestaande ontwerp-verdrag 
inzake hypotheken of andere zakelijke zeker
heidsrechten en luchtvaart-voorrechten; en 

(b) tot het bestaande ontwerp-verdrag 
inzake den eigendom_ van luchtvaartuigen en 
het luchtvaart-register, 

welke beide werden aangenomen door het 
Comité International Technique d'Experts 

1 Juridiques Aériens (C.I.T.E.J.A.) in 1931. 

VI. 

VERDRAG VAN ROME TOT HET 
BRENGEN VAN EENHEID IN EE
NIGE BEPALINGEN INZAKE CON
SERVATOIR BESLAG OP LUCHT
VAARTUIGEN VAN 29 MEI 1933. 

De Internationale Burgerlijke Luchtvaart 
Conferentie 

Overwegende, 
dat een groote bewegelijkheid van lucht

vaartuigen in den internationalen handel een 
eerste voorwaarde is voor het trekken van 
het grootste profijt uit de snelle verbindin
gen, welke het luchtvaartuig verschaft; 

dat de beslaglegging of het ophouden van 
luchtvaartuigen in gevallen, dat de beslag
legger geen beroep kan doen op een tevoren 
bij den normalen gang van een proces ver
kregen vonnis uitvoerbaar bij voorraad of op 
een gelijkwaardigen executorialen titel, de 
groote bewegelijkheid van luchtvaartuigen in 
den internationalen handel aantast, 

Beveelt aan, 
dat de verschillende regeeringen, welke in 

deze Internationale Burgerlijke Luchtvaart 
Conferentie zijn v.ertegenwoordigd, de wen
schelijkheid overwegen, het Verdrag tot het 
Brengen van Eenheid in Eenige Bepalingen 
inzake Conservatoir Beslag op Luchtvaartui
gen, onderteekend te Rome op 29 Mei 1933, 
tijdens de Derde Internationale Conferentie 
betreffende Privaat Luchtrecht, hetzij te be
krachtigen, hetzij daartoe toe te treden, in
dien tenminste deze regeeringen inmiddels 
dat Verdrag niet reeds hebben bekrachtigd, 
of tot d!lt Verdrag reeds zijn toegetreden. 

VII. 

HERVATTING VAN EEN SAMEN
WERKING MET DE ZITTINGEN 

VAN HET C.I.T.E.J.A. 

De Internationale Burgerlijke Luchtvaart 
Conferentie -

Overwegende, 
dat het Comité International Technique 

.d'Experts Juridiques Aériens (C.I.T.E.J.A.), 
ingesteld ingevolge een aanbeveling, welke 
is aangenomen op de Eerste . Internationale 
Conferentie betreffende Privaat Luchtrecht, 
gehouden te Parijs in 1925, belangrijke ·vor-
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<leringen heeft gemaakt in de ontwikkeling 
eener codificatie ,Jan het internationaal pri.: 
vaat luchtrecht door het voorbereiden van • 
ontwerpen van internationale verdragen in 
zoodanigen vorm, dat zij op periodiek te hou
den internationale conferenties betreffende 
privaat luchtrecht kunnen worden aangeno
men; 

dat de verdere uitwerking van deze codifi
catie van het internationaal privaat lucht
recht door het completeeren van hangende 
C.I.T.E.J.A. projecten en door het entamee
ren van nieuwe studieobjecten op het gebied 
van privaat luchtrecht wezenlijk zal bijdra
gen tot de ontwikkeling van de inteq1ationale 
burgerlijke luchtvaart; 

Beveelt aan, 
1 1. dat de verschillende regeeringen, welke 
zijn vertegenwoordigd in deze Internationale 
Burgerlijke Luchtvaart Conferentie, de wen
schelijkheid zullen overwegen zoo spoedig 
mogelijk de zittingen van het C.I.T.E.J.A., 
welke tengevolge van het uitbreken van den 
oorlog werden verdaagd, te doen hervatten, 
de noodzakelijke bijdragen in de kosten yan 
het secretariaat van het . C.I. T .E.J .A. te vol
doen en juridische deskundigen, die de bij
eenkomsten van het C.I.T.E.J.A. zullen bij
wonen, te benoemen; en 

2. dat ook door de verschillende regeerin
gen de wenschelijkheid in overweging zal 
worden genomen om de werkzaamheden van 
het C.I.T.E.J.A. met die van de Voorloopige 
Internationale Burgerlijke Luchtvaart Orga
nisatie te coördineeren en, nadat deze zal zijn 
ingesteld, met die van de permanente Inter
nationale Burgerlijke Luchtvaart Órganisa
tie, opgericht ingevolge het Verdrag inzake 
de Internationale Burgerlijke Luchtvaart, op 
.7 December 1944 te Chicago vastgesteld. 

VIII. 

STANDAARD MODEL VAN EEN 
OVEREENKOMST VOOR VOOR

LOOPIGE LUCHTLIJ~EN. 

De Internationale Bur{J,erlijke Luchtvaart 
Conferentie 

Overwegende, 
dat de loop van de militaire gebeurterlissen 

eenige deelen van de wereld vrij zal rnaken 
van de storing, welke de oorlog heeft ver
oorzaakt in het burgerlijk luchtverkeer; 

Overwegende, 
dat het systeem en de faciliteiten van het 

burgerlijk vervoer in vele Staten zijn terug
gebracht tot een niveau, dat verre van ge
noegzaam is, doch dat echter ruimschoots ge
legenheid bestaat om het vliegtuig te gebrui
ken, dat zijn geschiktheid om een snel ver
voer op groote schaal te bewerkstelligen, om 
hulp te brengen aan noodlijdende landen en 
om den terugkeer naar normaal verkeer en 
handel te bespoedigen, heeft bewezen; 

Overwegende, ' 
dat de mogelijkheden van het luchtvervoer 

zoo groot en tegelijk zoo onvoorzienbaar zijn, 
dat het wenschelijk is een tijdige ontwikke
ling op dit gebied gedurende een overgangs-
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periode te bevorderen, teneinde practische 
ondervinding te verkrijgen, waarvan later 
meer duurzame maatregelen het resultaat 
zullen zijn; 

Overwegende, 
dat elke staat de volledige en uitsluitende 

souvereiniteit bezit over de luchtruimte bo
ven zijn grondgebied; 

Overwegende, 
dat het wen·schelijk is, dat er in de hoogst 

mogelijke mate eenheid bestaat in alle over
eenkomsten, welke door de Staten onderling 
zullen worden gesloten met betrekking tot 
het functioneeren van luchtdiensten; 

Beveelt aan: 
x. dat elke Staat op zich neemt, zich ,er

van te onthouden om bepaalde voorzienin
gen in een overeenkomst op te nemen, welke 
een anderen Staat of luchtvaartmaatschappij 
het uitsluitende recht met betrekking tot het 
overvliegen, het doeh van technische landin
gen en het binnenvliegen voor handelsdoel-

. einden, toekent of overeenkomsten aan te 
gaan, welke ten aanzien van luchtvaartmaat
schappijen ' van andere Staten een exclusief 
of onderscheid makend karakter dragen en 
alle bestaande exclusieve of onderscheid ma
kende rechten in de nog van kracht zijnde 
overeenkomsten, zoo spoedig mogelijk een 
einde te doen nemen; 

2. dat de bepalingen, vervat in het ont
werp-model voor een standaard overeen
komst, als hierna volgt, moeten worden be
schouwd als standaard bepalingen, welke in 
de overeenkomsten als bovenbedoeld moeten 
worden opgenomen, met dien verstande, dat 
de betrokken Staten het recht behouden, om 
zoodanige wijzigingen in de bewoordingen 
aan te brengen, als in elk bijzonder geval 
noodzakelijk zal kunnen zijn en er aanvullen
de bepalingen in op te nemen voor zoover 
bedoelde wijzigingen of aanvullingen niet 
onvereenigbaar zijn met de standaardbepa
lingen. Het is wel te verstaan,. dat niets een 
Staat zal weerhouden, overeenkomsten te 
sluiten met luchtvaartmaatschappijen van 
andere Staten, mits in zulke overeenkomsten' 
de hierbovenbedoelde standaardbepalingen 
zijn opgenomen voorzoover zij hierop toe
passelijk zullen zijn. 

Ontwerp voor een Standaard-Overeenkomst 
voor voorloopige Luchtlijnen. 

(x) De overeenkomstsluitende partijen 
verleenen de rechten, opgesomd in de hieraan 
gehechte Bijlage 1) , welke vereischt zijn om 

1) Een bijlage zal bevatten een omschrij
ving van de routes en van de rechten, welke 
- in voorkomend geval - toegekend wor
den, hetzij alleen ten aanzien van het over
vliegen, hetzij ten aahzien van het /doen van 
technische landingen, hetzij m et betrekking 
tot het binnenvliegen voor handelsdoeleinden 
en van de voorwaarden, welke mogelijk aan , 
het toekennen van die rechten zijn verbonden. 
Ingeval het recht tot het doen van technische 
landingen of commercieele rechten zijn toe
gekend, zal de Bijlage de namen bevatten 
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de daarin omschreven internationale burger
lijke luchtlijnen en diensten in te stellen, on
verschillig of zulke diensten onmiddellijk 
dan wel op een later tijdstip, naar verkiezing 
van de overeenkomstsluitende partij, aan 
welke de rechten worden verleend, zullen 
worden geopend. , 

(2) a) Elk van de aldus omschreven 
luchtdiensten zal in exploitatie worden ge
nomen, zoodra de overeenkomstsluitende 
partij, aan welke krachtens paragraaf (x) het 
recht is verleend, een of meer luchtvaart
maatschappijen voor de betreffende route aan 
te wijzen, aan een luchtvaartmaatschappij 
voor zoodanige route machtiging heeft ver
leend. De overeenkoms~luitende partij, wel
ke het recht verleent, zal overeenkomstig 
Artikel ( 7) van deze overeenkomst, verplicht 
zijn aan de betreffende luchtvaartmaatschap
pij of luchtvaartmaatschappijen de passende 
exploitatievergunning te verleenen; met dien 
verstande dat van de aldus aangewezen 
luchtvaartmaatschappij kan worden ver
langd, dat zij, alvorens haar zal zijn toege
staan de exploitaties als bedoeld in deze over
eenkomst aan te vangen, ten overstaan van 
de bevoegde· luchtvaart-autoriteiten van de 
overeenkomstsluitende partij, welke de rech
ten, overeenkomstig de wetten en voorschrif-

1 ten, welke gewoonlijk door deze autoriteiten 
worden toegepast, verleent, haar bevoegdheid 
bewijst. Het is wel te verstaan, dat de ope
ning van de luchtdiensten in gebieden, wàar 
vijandeli.ikheden plaats hebben Qf. die militair 
bezet zijn of in gebieden, welke'tiaarvan den 
weerslag ondervinden, onderworpen zal zijn 
aan de goedkeuring van de bevoegde mili
taire autoriteiten. 

b) Het is wel te verstaan, dat elke ov'er
eenkomstsluitende partij, aan welke krach
tens deze overeenkomst commercieele rech
ten zijn verleend, deze - behoudens in geval 
zij daartoe tiidelijk niet in staat is - zoo 
spoedig mogelijk moet uitoefenen. 

(.~) Exploitatierechten, welke vroeger 
mochten zijn verleend door een van de over
eenkomstsluitende partijen aan een Staat, die 
niet partij is bij deze overeenkomst of aan 
een luchtvaartmaatschappij, blijven onder 
dezelfde voorwaarden van kracht. 

(4) Teneinde bevoorrechtende praktijken 
te v~orkomen en gelijkheid van behandeling 
te verzekeren, wordt overeengekomen, dat: 

(a) Elk van de overeenkomstsluitende 
partijen kan opleggen of doen opleggen bil
lijke en redelijke kosten voor het gebruik van 
luchthàvens en andere faciliteiten. Elk van 
de overeenkomstsluitende partijen neemt 
echter op zich, dat deze kosten niet hooger 
zullen zij n dan die, welke zouden worden be
taald voor het gebruik van zoodanige lucht-

van de luchthavens, waar geland kan wor
den of ten aanzien waarvan het commercieele 
recht om passagiers, vracht en post in en uit 
t e jaden, is toegekend, en een vermelding van 
de overeenkomstsluitende partijen, aan wie 
de onderscheidenlijke rechten worden toe
gekend. 
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havens en faciliteiten door haar eigen lucht
vaartuigen, gebezigd op soortgelijke inter
nationale diensten. 

(b) Op motorbrandstof, smeeroliën en 
reservedeelen, welke in het gebied van een 
overeenkomstsluitende partij door een ande
re overeenkomstsluitende partij of haar on
·derdanen worden ingevoerd, en welke uitslui
tend bestemd zijn voor het gebruik door 
luchtvaartuigen van laatstbedoelde overeen
komstsluitende partij, zullen ten aanzien van · 
het heffen van invoerrechten, inspectiekos
ten of andere nationale rechten of kosten, 
door de overe nkomstsluitende partij , op 
wier gebied zij zijn ingevoerd, worden toege
past de nationale regelingen en de meestbe
gunstigingsclausule. 

(c) Motorbrandstof, smeeroliën, reserve
deelen, gewone uitrustingsstukken en pro
viand. welke aan boord blijven van burger
lijke luchtvaartuigen van de luchtvaartmaat
schappijen van qe overeenkomstsluitende 
partijen, welke gemachtigd zijn de in de Bij
lage omschreven luchtlijnen en -diensten te 
onderhouden, zullen, bij aankomst op of ver
trek uit het grondg_ebied van andere overeen
komstsluitende partijen, zijn vrijgesteld van 
douanerechten, inspectiekosten of soortge
lijke rechten of kosten, zelfs wanneer zulke 
voorraden worden gebruikt of verbruikt door 
deze luchtvaartuigen bij vluchten binnen dat 
grondgebied. 

(s) Bewijzen van luchtwaardigheid, be
wijzen vaa geschiktheid en vergunningen 
ui~reikt ol geldig verklaard door een over
eenkomstsluitende partij zullen door de an
dere overeenkomstsluitende partijen als gel
dig worden erkend voor de exploitatie van de 
in de Biilage omschreven luchtlijnen en 
-diensten. Elke overeenkomstsluitende partij 
behoudt, zich evenwel het recht voor, voor 
vluchten boven haar eigen grondgebied de 
erkenning van bewijzen van geschiktheid en 
vergunningen, door een anderen Staat aan 
haar onderdanen uitgereikt, te weigeren. 

(6) a) De wetten en voorschriften van 
een overeenkomstsluitende partij betreffen
de de toelating tot of het vertrek uit haar 
grondgebied van luchtvaartuigen, gebezigd in 
de internationale luchtvaart of betreffende 
de exploitatie van en het vliegen met zulke 
luchtvaartuigen, gedurende het verblijf bin
nen haar grondgebied, zullen zonder onder
scheid van nationaliteit van toepassing zijn 
op de luchtvaartuigen van alle overeenkomst
sluitende partijen en zullen door deze lucht
vaartuigen moeten worden nagekomen bij 
het binnenkomen of verlaten van, of gedu
rende het verbl,ij.f binnen het grondgebied 
van die partij. 

(b) De wetten en voorschriften van een.. 
overeenkomstsluitende partij, betreffende de 
toelating tot of het vertrek uit haar grondge
bied van passagiers, bemanningen of lading 
van luchtvaartuigen, zooals voorschriften be
treffende toelating, in- en uitklaring, imlbi
gratie, paspoorten, dou·ane- en quarantaine, 
zullen door of vanwege deze passagiers, be
manningen of lading bij binnenkomst in,;rer
trek uit of tijdens het verblijf binnen het 
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grondgebied van die partij moeten worden 
nagekomen. · 

( 7) Elke overeenkomstsluitende partij , 
behoudt zich het recht voor een luchtvaart
maatschappij van een anderen Staat een be
wijs of vergunning te onthouden of deze te 
herroepen, in elk geval, waarin niet tot haar 
genoegen is gebleken, dat het overwegende 
eigendomsrecht en het daadwerkelijke toe
zicht berusten bij onderdanen-"van een partij 
bij deze overeenkomst, dan wel in geval een 
luchtvaartmaatschappij in gebreke blijft de 
wetten, omschreven in artikel (6) van deze 
overeenkomst, van den Staat, over welks 
grondgebied zij luchtdiensten onderhoudt, na 
te komen aan haar verplichtingen ingevolge 
deze overeenkomst te voldoen. 

(8) Deze overeenkomst en alle daarmede 
in verband staande contracten zullen bij de 
Voorloopige Internationale Burgerlijke 
Luchtvaart Organisatie worden geregistreerd. 

(g) (Indien gewenscht~ hier invoegen be
palingen omtrent bijzonderheden waarvan 
scheidsrechterlijke voorzieningen een onder
werp vàn onderhandelingen tusschen de par
tijen voor elke afzonderlijke overeenkomst 
zullen uitmaken). 

(10) Deze overeenkomst zal van kracht 
blij ven totdat zij zal worden gewijzigd dan 
wel vervangen door een algemeen multilate
raal luchtvaartverdrag, met dien verstande 
echter, dat de rechten voor de uitoefening 
van diensten, welke ingevolge deze overeen
komst zijn toegekend, "kunnen worden be
eindigd door middel van een mededeeling 
inet een opzeggingstermijn van een jaar aan 
de overeenkomstsluitende partij, wier lucht
vaartmaatschappijen het aangaat. Zoodanige 
mededeeling kan te allen tijde worden •ge
daan na een tijdsverloop van twee maanden, 
teneinde overleg tusschen de overeenkomst
sluitende partij, welke de mededeeling heeft 
gedaan, en de overeenkomstsluitende par
tijen, welke door de luchtlijnen worden be
diend, mogelijk te maken. 

IX. , 

VLIEG-DOCUMENTEN EN 
-MODELLEN. 

De Internationale Burgerlijke Luchtvaart 
Conferentie 

Besluit: 
.dat zoodra de Voorloopige Internationale 

Burgerlijke Luchtvaart Organisatie zal zijn 
opgericht, haar zal worden verzocht het 
vraagstuk van de publicatie van vliegdocu
menten en modellen in de belangrijkste talen 
van de gebieden, waarover de internationale ' 
hoofdluchtlijnen worden onderhouden, te be
studeeren . 

X. 
AANBEVELING, DAT BEPAALDE 
ONDERWERPEN NAAR DEN TIJDE
LIJKEN RAAD ZULLEN WORDEN 
VERWEZEN TER BESTUI1JiERING. 

De Internationale Burgerlijke Luchtvaart 
Couferentie 

Beveelt aan: 
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dat de aangelegenheden, waarovèr tusschen 
de Staten, welke ter Conferentie zijn yer
tegenwoordigd geen overeenstemming kon 
worden bereikt, in het bijzonder de aange
legenheden, vervat onder de hoofden van de 
artikelen II, X, XI en XII van Document 
358 (Ontwerp van een Sectie van een Inter
nationaal Luchtvaart Verdrag, betreffende in 
hoofdzaak het Luchtvervoer) en de Confe
rentiedocumenten 384, 385, 400, 407 en 429 
en alle andere daarop betrekking hebbende 
documentatie, zullen wordeir--verwezen naar 
den Tijdelijken Raad, welke is voorzien in de 
Tijde!iike Overeenkomst betreffende de In
ternationale Bur~erlijke Luchtvaart, op 7 
December I944 te Chicago opgesteld, met de 
opdracht deze onderwerpen aan een voort te 
zetten bestudeering te onderwerpen en daar
omtrent zoo spoedig mogelijk een rapport 
met aanbevelingen uit te brengen aan de 
Tijdelijke Vergadering. 

XI. 

PUBLICATIE VAN DE DOCUMEN
TATIE. 

De Internationale Burgerlijke Luchtvaart 
Conferentie 

Besluit: .. 
dat de Regeering van de Vereenigde Staten 

van Amerika gemachtigd is het Slot-Protocol 
van deze Conferentie, de Rapporten van de 
Comités, de Verslagen van de Openbare Zit
tingen, de Teksten van Multilaterale Over
eenkomsten, vastgesteld tijdens de Co'nferen
tie, te publiceeren, alsook voor publicatie 
beschikbaar te stellen zoodanige additioneele 
documenten betreffende de werkzaamheden 
van deze Conferentie, als naar haar oordeel 
van algemeen belang mogen worden geacht. 

XII. 
De Internationale BurRerlijke Luchtvaart 

Conferentie 
Besluit: 

I. aan den President van de Vereenigde 
Staten, Franklin D. Roosevelt, haar dank te 
betuigen voor zijn initiatief tot het bijeenroe
pen van deze Conferentie en voor de voorbe
reiding daarvan; 

2. aan zijn President, Adolf A. Berle Jr. 
haar diepe waardeering te betuigen voor de 

- bewonderenswaardige wijze, waarop hij de 
Conferentie heeft geleid; 

3. aan de Ambtenaren en de Staf van 
het Secretariaat paar waardeering te betui
gen voor hun onvermoeide diensten en ijve
rige pogingen, welke er toe hebben bijgedra
gen de doelstellingen van deze Conferentie te 
bereiken. , 

Ter oorkonde waarvan de volgende Afge
vaardigden het onderhavig Slot-Protocol 
onderteekenen. 

Ged~an te Chicago op den zevenäen De-
- cember I944, in de Engelsche taal. Een tekst, 

opgesteld in de Engelsche, Fransche en 
Spaansche taal, welke gelijkelijk authentiek 
zijn, zal te Washington D. C. ter onderteeke-

ning openstaan. Beide teksten zullen worden 
nedergelegd in de archieven van de Regee
ring van de Vereenigde Staten ,van Amerika 
en gewaarmerkte afschriften zullen door die 
Regeering worden toegezonden aan elk van 
de Regeeringen ter Conferentie vertegen
woordigd. 

Tijdelijke Overeenkomst Inzake de Inter
nationale Burgerlijke Luchtvaart. 

De ondergeteekenden, namens hun onder
scheidenlijke Regeeringen, komeri het vol
gende overeen: . 

Artikel 1. 

De Vootloopige Organisatie. 

Sectie z. 
De Staten, welke deze Overeenkomst on

derteekenen, stellen hierbij in een voorloopi
ge' internationale organisatie van technischen 
en raadgevenden aard van souvereine Staten, 
ten doel hebbende de samenwerking op het 
gebied , van de internationale burgerlijke 
luchtvaart. De organisatie zal den naam dra
gen van Voorloopige Internationale Burger
lijke Luchtvaart Organisatie. 

Sectie 2. 

De Organisatie zal bestaan uit een Tijde
lijke Vergadering en een Tijdelijken Raad; zij 
zal haar zetel hebben in Canada. 

Sectie 3. 
De Organisatie wordt ingesteld voo~een 

tusschentijdsche periode, welke zal duren tot
dat een nieuw permanent Verdrag inzake 
de internationale buzgerlijke luchtvaart van 
kracht zal zijn geworden of totdat een andere 
conferentie mçt betrekking tot de internatio
nale burgerlijke luchtvaart andere regelingen 
zal hebben getroffen; met dien verstande 
echter, dat de tusschentijdsche periode in 
geen geval langer zal duren dan drie jaren, 
te rekenen van het tijdstip, waarop deze 
Overeenkomst van kracht wordt. 

Sectie 4. 
De Organisatie zal op het grondgebied van 

elk der aangesloten Staten zoodanige juridi
sche bevoegdheden genieten, als noodig kun
nen zijn voor de uitoefening van haar func
ties. Volledige rechtspersoonlijkheid zal wor
den toegekend, overal waar dit vereenigbaar 
is met de grondwet en wetten van den betref-
fenden Staat. 1 

Artikel II. 
De Tijdelijke Vergadering. 

Sectie z. 
De Vergadering zal jaarlijks bijeenkomen 

en zal door den Raad worden bijeengeroepen 
op een geschikt tijdstip en op een geschikte 
plaats. Buitengewone zittingen van de Ver
gadering kunnen oo elk willekeurig tijdstip 
worden gehouden na oproeping door den 
Raad of op het verzoek gericht aan den Se
cretaris-Generaal, van elke willekeurige groep 
van tien bij de Organisatie aangesloten Sta
ten. 

• 
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Alle aangesloten Staten zullen een gelijk 
recht hebben om in de zittingen van de Ver
gadering vertegenwoordigd te zijn en elke 
aangesloten Staat zal recht hebben op het 
uitbrengen van één stem. De gedelegeerden, 
die de aangesloten Staten vertegenwoordigen, 
kunnen zich doen bijstaan door technische 
adviseurs, die aan de zittingen mogen deel
nemen, doch geen stem zullen hebben. 

Een meerderheid van de aangeslot'en Sta
ten is vereischt om het quorum voor de zit
tingen van de Vergadering te vormen. Tenzij 
hierin anders wordt bepaald, zal stemming in 
de Vergadering geschieden bij gewone meer
derheid van stemmen van de aanwezige aan
gesloten Staten. 

Sectie a. 
De Vergadering zal de bevoegdheid en de 

verplichting hebben: 
r. voor iedere zitting haar Voorzitter en 

andere ambtenaren te verkiezen; 
2. de aangesloten Staten te kiezen om 

zitting te nemen in dèn Raad, als. bedoeld in 
Artikel III, Sectie 1; 

3 . de verslagen van den Raad te onder
zoeken, daaraan het noodige gevolg te geven 
en in iedere aangelegenheid, welke door den 
Raad naar haar wordt verwezen, te beslissen; 

4. haar eigen werkwijze vast te stellen 
en zoodanige subcommissies en sub-comité's 
in het leven te roepen als noodig en raad
zaam zal zijn; 

5. een jaarliiksche begrooting goed te 
keuren en de geldelijke aangelegenheden van 
de Organisatie vast te stellen; 

6. volgens haar inzichten elke bepaalde 
aangelegenheid voor onderzoek en rapport 
naar den Raad te verwijzen; 

7. aan den Raad te delegeeren alle be
voegdheden en het gezag, welke noodig of 
raadzaam geoordeeld worden om de opgeleg
de taak van de Organisatie te vervullen. 
Zoodanige delegaties van bevoegdheden kun
nen op ieder willekeurig tijdstip door de Ver
gadering worden herroepen of gewijzigd; 

8. te behandelen elke aangelegenheid bin
nen de werkingssfeer van de Organisatie, 
welke riiet bepaaldelij k aan den Ra,1d is toe
gewezen. 

Artikel III. 
De Tijdelijke Raad. 

Sectie z. 
l)e Raad zal zijn samengesteld uit niet 

meer dan 21 aangesloten Staten, verkozen 
door de Vergadering voor een periode van 
twee jaar. Bij de verkiezing van de leden van 
den Raad zal de Vergadering zorg dragen, 
dat voldoende vertegenwoordigd zijn: 

(1) die aangesloten Staten, welke op het 
gebied van het luchtvervoer de belangrijkste 
zijn: 

(2) die aangesloten Staten, welke niet 
reeds op andere wijze opgenomen.zijn, en het 
grootste aandeel opleveren in de verleening 
van faciliteiten voor de internationale bur
gerlijke luchtvaart; en 

(3) die aangesloten Staten, welke niet 
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reeds op andere wijze opgenomen zijn,en wier 
verkiezing zal verzekeren, dat alle belang
rijke geografische gebieden van de wereld 
vertegenwoordigd zijn. 

In eenige vacature in den Raad zal worden 
voorzien door de Vergadering bij haar eerst
volgende zitting. Een aangesloten Staat, die 
op die wijze in den Raad wordt verkozen, 
zal zitting hebben voor den resteerenden zit.. 
tingstijd van zijn voorganger. 

Sectie z. 
Geen vertegenwoordiger in den Raad van 

een aangesloten Staat zal actief betrokken 
mogen zijn, bij de exploitatie van een inter
nationalen luchtdienst of financieel in een 
zoodanigen dienst mogen zijn geïnteresseerd. 

Sectie ,. 
De Raad zal een Voorzitter verkiezen voor 

een termijn, welke den duur van de tusschen
tijdsche periode niet zal overschrijden en zijn 
bezoldigi~g vaststellen. De Voorzitter zal 
geen stem hebben. De Raad zal eveneens uit 
zijn leden een of meer Vice-Voorzitters ver
kiezen, die liun stemrecht zullen behouden, 
wanneer zij als Voorzitter fungeeren. · De 
Voorzitter behoeft niet te worden verkozen 
uit de leden van den Raad, doch indien een 
lid verkozen wordt, zal zijn zetel geacht wor
den vrijgekomen te zijn en deze zal bezet 
worden door den Staat, dien hij vertegen
woordigde. 

De Voorzitter zal de zittingen van den 
Raad bijeenroepen en voorzitten; hij zal op
treden als de vertegenwoordigell van den 
Raad en hij zal die werkzaamheden namens 
den Raad uitvoeren, welke hem opgedragen 
worden. 

Besluiten van den ,Raad zullen slechts dan 
geacht worden geldig te zijn, wanneer zij 
goedgekeurd zijn door een meerderheid van 
alle leden van den Raad. 

Sec~ie 4. 
Elke aangesloten Staat, geen lid zijnde 

van den Raad, mag aan de beraadslagingen 
van den Raad deelnemen, wanneer een be
slissing genomen moet worden, welke dien 
Staat bepaaldelijk betreft. Een zoodanige aan
gesloten Staat zal echter geen stemrecht heb
ben; het is wel te verstaan, dat in elk geval, 
waarin oneenigheid bestaat tusschen een of 
meer aangesloten Staten, niet zijnde lid van 
den Raad, en een of meer aangesloten Staten, 
die van den Raad wel lid zijn, een Staat als 
laatstelijk bedoeld, welke bij het geschil partij 
is, geen recht zal hebben o·mtrent dit geschil 
een stem uit te brengen. 

Sectie 5. 
De Raà°d zal de bevoegdheid en de ver-

plichting hebben: ' 
r. de opdrachten van de Vergadering uit 

te voeren; 
2. zijn eigen organisatie en werkwijze 

vast te stellen; 
3. de wijze van aanstelling, de bezoldi

gingen en de dienstvoorwaarden van de amb
tenaren sJer Organisatie vast te stellen; 
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4 . 
len; 

een Secretaris-Generaal aan te ~tel-

5. te zorgen voor de instelling van wen
schelijk geachte ondergeschikte werkgroepen, 
waaronder te rekenen de volgende tijdelijke 
comité's: 

a. een Comité inzake Luchtvervoer; 
b. een Comité inzake Luchtverkeer; en 
c. een Comité inzak<;: het Internationale 

·verdrag betreffende de Burgerlijkè Lucht
vaart. 

Indien een aangesloten Staat dit wenscht, 
zal hij het recht hebben eem vertegenwoor
diger aan te wi,izen in elk van deze tijdelijke 
comité's of werkgroepen; 

6. begrootingen voor de Organisatie en 
uittreksels uit rekening-courant van alle in
komsten en uitgaven voor te bereiden en deze 
aan de vergadering voor te leggen, alsmede 
haar eigen uitgaven goed te keuren; 

7. in overleg te treden met andere inter
nationale lichamen, wanneer hij zulks raad
zaam ·acht voor het handhaven van gemeen
schappelijke diensten en voor gemeenschap
pelijke regelingen, betreffende het _personeel 
en, met goedkeuring van de Vergadering, 
zoodanige overeenkomsten te sluiten als het 
werk van de Organisatie kunnen vergemak
kelijken. 

Sectie 6. 

Behalve de bevoegdheden en het gezag, 
welke de Vergadering aan hem zal kunnen 
delegeeren, zullen tot de {uncties van den 
Raad behooren: 

1. het onderhouden van contact met de 
Staten, aangesloten bi.i de Organisatie en het 
zich tot hen wenden voor de desbetreffende 
gegevens en inlichtingen, in verband met hèt 
in overweging nemen van door hen gedane 
aanbevelingen vereischt; 

2. het ontvangen, registreeren en het ter 
inzage van de aangesloten Staten beschik
baar houden van alle bestaande contracten en 
overeenkomsten met betrekking tot routes; 
diensten, landingsrechten, faciliteiten op 
luchtvaartterreinen, of andere internationale 
luchtvaart aangelegenheden, waarbij een 
aangesloten Staat of luchtvaartmaatschappij 
van een aangesloten Staat partij is; 

3. het uitoefenen van toezicht op en het 
coördineeren van het werk van: 

a. het Comité inzake Luchtvervoer, waar
van de werkzaamheden zullen omvatten: 

(1) het waarnemen, het met elkaar in 
verband brengen en het geregeld uitbrengen 
van rapporten omtrent de feiten betreffende 
den oorsprong én omvang van het interna
tionale luchtverkeer en het verband tusschen 
zulk verkeer, of de vraag daarnaar, met de 
voorzieningen, die. daarin zijn getroffen; 

(2) het ver~oeken, verzamelen en onder
zoeken, alsmede het uitbrengen van rappqrt 
omtrent inlichtingen met betrekking tot sub
sidies, tarieven en exploitatiekosten; 

(3) het bestudeeren van alle aangelegen
heden, welke d«'; inrichting en uitoefening van 
internationale luchtdiensten beïnvloeden, 
daaronder begrepen den intemationalen ei-
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gendom en de éxploitatie van internationale 
hoofdlijnen; 

{4) het bestudeeren en zoo spoedig mo
gelijk uitbrengen van rapport met aanbeve
lingen aan de Vergadering omtrent de aan
gelegenheden, waarover tusschen de naties, 
vertegenwoordigd in de op 1 November 1944 
te Chicago bijeengeroepen Internationale 
Burgerlijke Luchtvaart Conferentie, geen 
overeenstemming kon worden bereikt, in het 
bijzonder de aangelegenheden, vervat onder 
de hoofden van de Artikelen II, X, XI en 
XII van het Conferentiedocument 422, teza
men met de Conferentiedocumenten 384, 385, 
400, 407 en 429 en alle andere daarop betrek
king hebbende documentatie; 

b. het Comité inzake Luchtverkeer, waar
van de werkzaamheden zullen omvatten: 

(1) het bestudeeren en interpreteeren 
van en adviseeren omtrent maatstaven en 
werkwijzen met betrekking tot den berich
tendienst en de luchtverkeersbeveiliging, 
grondteekens daaronder begrepen; luchtver
keersregelen en maatregelen voor de leiding 
van het luchtverkeer; maatstaven voor de 
uitreiking van bewijzen van geschiktheid aan 
het bedienend en werktuigkundig personeel; 
luchtwaardigheid van luchtvaartuigen; in
schrijving en identificatie van luchtvaartui
gen; meteorologisèhen bijstand aan de inter
nationale luchtvaart; journalen en manifes
ten;. luchtvaartkaarten; luchthavens; douane, 
immigratie- en quarantainemaatregelen; on
derzoek van ongevallen, daaronder mede ver
staan het opsporen en bergen; en de verdere 
unificatie van nummering, van systemen 
voor het vaststellen van afmetingen en van 
specificatie van afmetingen, welke gebezigd 
worden in verband met de internationale 
luchtvaart; 

(2) het aanbevelen van de aanvaarding 
van minimum-eischen en eenvormige werk
wijzen met betrekking tot de onderwerpen, 
genoemd in het vorig lid, alsmede het doen 
van álle stappen om de toepassing daarvan te 
verzekeren; 

(:1) het voortzetten van de voorberei
ding van technische documenten, in overeen
stemming met de. aanbevelingen van de In
ternationale Burgerlijke Luchtvaart Confe
rentie, góedgekeurd te Chicago op 7 Decem
ber 1944, en met de daaruit voortvloeiende 
voorstellen van de aangesloten Staten, welke 
documenten gehecht zullen worden aan het 
Verélrag betreffende de Internationale Bur
gerlijke Luchtvaart, onderteekend te Chi
cago op 7 December 1944; 

c. het Comité inzake het Internationale 
Verdrag betreffende de Burgerlijke Lucht
vaart, waarvan de taak zal zijn het voortzet
ten van de studie van een internationaal ver
drag inzake de burgerlijke luchtvaart; 

4. het ontvangen en overwegen van de 
rapporten van de comités en werkgroepen; 

5. het doorzenden aan iederen aangeslo
ten Staat van de rapporten van deze comit_és 
en werkgroepen, alsmede van de bevindingen 
van den Raad; 

6: het doen van aanbevelingen met be-
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trekking tot technische aangelegenheden aan 
de afzonderlijke dan wel aan de gezamenlijke 
Staten, die lid zijn van de Vergadering; 

7. het voorleggen van een jaarverslag aan 
de Vergadering; 

8. het optreden als scheidsrechterlijk 
lichaam, wanneer zulks door alle betrokken 
partijen uitdrukkelijk wordt verzocht, in ge
sch:llen tusschen aangesloten Staten met be
tr'ekking tot internationale burgerlijke lucht
vaartaangelegenheden, welke hem worden 
voorgelegd. De Raad kan een adviseerend 
rapport uitbrengen, of, indien de-betrokken 
partijen dit uitdrukkelijk beslissen , kunnen 
zij zichzelf tevoren verplichten de beslissing 
van den Raad te aanvaarden. De regeling 
van de scheidsrechterlij ke procedures zal in 
overleg tusschen den Raad en alle betrokken 
partijen worden vastgesteld; 

9. het op last van de Vergadering bijeen
roepen van een andere internationale burger
lijke luchtvaartconferentie, of, w anneer het 
Verdrag zal zijn bekrachtigd, het bijeenroe
pen van de eerste Vergadering op grond van 
het Verdrag. 

Artikel IV. 

De Secretaris-Generaal. 

De Secretaris-Generaal zal de eerste uit-. 
voerende en administratieve ambtenaar van 
de Organisatie zijn. De Secretaris-Generaal 
zal verantwoordelijk zijn aan den Raad in 
zijn geheel en, op grond van de vastgestelde 
regelingen van den Raad, volledige bevoegd
heden en gezag hebben om de hem door den 
Raad opgedrai::en taak uit te oefenen. De Se
cretaris-Generaal zal den Raad periodiek 
rapport uitbrengen omtrent den voortgang 
win de werkzaamheden van het Secretariaat. 
De Secretaris-Generaal zal het personeel van 
het Secretariaat aanstellen. Hij zal eveneens 
aanstellen het secretariaat en het personeel, 
dat noodig is voor de werking van de Verga
d ering, van den Raad en van de Comités of 
zoodanige werkgroepen als in deze Overeen
komst genoemd, of welke op grond daarvan 
kunnen worden ingesteld. 

Artikel V. 

Geldmiddelen. 

Elke aangesloten Staat draagt de kosten 
van zijn eigen delegatie bij de Vergadering, 
alsmede het salaris, reis- en andere kosten 
van zijn eigen gedelegeerde in den Raad en 
van zijn vertegenwoordigers in comités en 
ondergeschikte werkgroepen. 

D e kosten van de Organisatie zullen wor
den gedragen door de aangesloten Staten in 
verhoudingen vast te stellen door de Verga
dering. Door iederen aangesloten Staat zullen 
gelden voorgeschoten moeten worden om de 
eerste uitgaven van de Organisatie te dekken. 

Indien een aangesloten Staat in gebreke 
blij ft, binnen een redelijken termijn zijn fi
nancieele verplichtingen ten opzichte van de 
Organisatie te voldoen, kan de Vergadering 
het stemrecht van dien Staat opschorten. 
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Artikel VI. 

BijzoncJ-,re Verplichtingen. 

De Organisatie zal eveneens uitoefenen de 
functies , welke haar zijn opgedragen door de 
Overeenkomst inzake den Doortocht van In
ternationale Luchtdiensten én door de Over
eenkomst inzake het Internationale Lucht
vervoer, opgesteld te Chicago op 7 December 
1944, in overeenstemming met de daarin 
vervatte bepalingen en voorwaarden. 

Leden van de Vergadering en van den 
Raad, die de Overeen.komst inzake den Door -
tocht van Internationale Luchtdiensten of de 
Overeenkomst inzake het Internationale 
Luchtvervl:!er, opgesteld te Chicago op 7 De
cember 1g44, niet hebben aanvaard, zullen 
niet gerechtigd zijn om stem uit te brengen 
in aangelegenheden, welke op grond van de 
bepalingen dier Overeenkomsten naar de 
Vergadering of naar den Raad worden ver
wezen. 

Artikel VII. 

Overdracht van Functies, Archief en 
Eigendom. 

De uitoefening van -functies, welke hierbij 
zullen zijn opgedragen aan de Voorloopige 
Organisatie, zal eindigen op het tijdstip, dat 
deze bijzondere werkzaamheden zullen zijn 
volbracht of overgedragen aan een andere 
internationale organisatie. Op het tijdstip, 
waarop het Verdrag inzake de Internationale 
Burgerlijke Luchtvaart, onderteekend te Chi
cago op 7 December 1944, van kracht zal zijn 
geworden, zullen het archief en de eigendom
men van de Voorloopige Organisatie worden 
overgedragen aan de Internationale Burger
lijke Luchtvaart Organisatie, ingesteld op 
grond van bovengenoemd Verdrag. 

Artikel VIII. 

Uitoefeninp_ van de Luchtvaart boven het 
Grondgebied van de Aangesloten Staten. 

Sectie z. 
De aangesloten Staten erkennen, dat elke 

Staat de volledige en uitsluitende souvereini
teit heeft over de luchtruimte boven zijn 
grondgebied. 

Sectie z. 
In den zip van deze Overeenkomst wordt 

het grondgebied van een Staat geacht te ome 
vatten de grondgebieden en de daaraan gren
zende territoriale wateren, welke staan on
der de souvereiniteit, suzereiniteit, bescher
ming of het mandaat van dien Staat. 

Sectie 3. 
Deze Overeenkomst zal enkel van toepas

sing zijn op burgerlijke luchtvaartuigen, en 
niet op staatsluchtvaartuigen. Luchtvaartui
gen, gebezigd in militaire-, douane- en poli
tiediensten, zullen worden geacht staats
luchtvaartuigen te ziJn. 

Sectie 4. 
Behoudens in de gevallen, waarin op grond 

van de bepalingen van een overeenkomst of 
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van een bijzondere vergunning luchtvaartui
gen over het grondgebied van een aangeslo
ten Staat mogen vliegen zonder landing, zal 
elk luchtvaartuig, dat het grondgebied van 
een aangesloten Staat binnenvliegt, indien 
de reglementen van dien Staat zulks eischen, 
landen op een luchthaven, door dien Staat 
aangewezen, voor douane en ander onder
zoek. Bij het verlaten van het grondgebied 
van eerl"'aangesloten Staat zal zulk een lucht
vaartuig vertrekken van een op gelijke wijze 
aangewezen douane-luchthaven. Bijzonder
heden omtrent alle aangewezen douane
luchthavens zullen door den Staat bekend 
gemaakt en gezonden worden aan de Voor
loopige Internationale Burgerlijke Lucl:it
vaart Organisatie ter mededeeling aan alle 
andere aangesloten Staten. 

Sectie_;. 
Met inachtneming van de bepalingen van 

deze Overeenkomst zullen de wetten en regle
menten van een aangesloten Staat betreffen
de de toelating tot of het vertrek uit zijn 
grondgebied van luchtvaartuigen, gebezigd 
in de internationale luchtvaart, of betreffen
de de exploitatie vap en het vliegen met 
zulke luchtvaartuigen, zoolang zij zich bin
nen zijn grondgebied bevinden, zonder on
derscheid van nationaliteit van toepassing 
zijn op de luchtvaartuigen van alle aangeslo
ten Staten; zij zullen door deze luchtvaartui
gen worden nagekomen bij het binnenvliegen 
of verlaten van het grondgebied of geduren
de het verblijf binnen het grondgebied van 
dien Staat. 

Sectie 6. 
Elke aangesloten Staat neemt op zich, 

maatregelen te treffen om te verzekeren dat 
elk luchtvaartuig, dat over zijn grondgebied 
vliegt of zich binnen zijn grondgebied be-. 
weegt, en dat elk luchtvaartuig, dat zijn na
tionaliteitskenmerk draagt, waar het zich ook 
bevindt, zal in acht nemèn de regelen en 
reglementen inzake het vliegen en het zich 
bewegen van luchtvaartuigen, welke daar 
van kracht zijn. Elke aangesloten Staat 
neemt pp zich, de vervolging van allen, die 
de toepasselijke reglementen overtreden, te 
verzekeren. 

Sectie 7. 
De wetten en reglementen van een aange

sloten Staat, betreffende de toelating tot of ' 
he vertrek uit zijn grondgebied van passa
giers, bemanningen of lading van luchtvaar
tuigen, zooals voorschriften betreffende de 
toelating, het in- en uitklaren, immigratie, 
paspoorten, douane en quarantaine, zullen 
door ~ vanwege deze passagiers, beman
ningen of lading bij binnenkomst in of ver
trek uit of tijdens het verblijf binnen het 
grondgebied van dien Staat moeten worden 
nagekomen. 

Sectie 8. 
De aangesloten Staten komen overeen, 

doeltreffende maatregelen te nemen tot het 
voorkomen van de verbreiding door middel_ 
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van de luchtvaart van cholera, vlektyphus 
(epidemisch), pokken, gele koorts en pest en 
die andere besmettelijke ziekten, als de aange
sloten Staten van tijd tot tijd zullen besluiten 
aan te wijzen; tot dat doel zullen de aange
sloten Staten nauw contact onderhouden met 
de instanties, belast met de internationale 
reglementen inzake geneeskundige maatrege
len, toepasselijk op luchtvaartuigen. Dit con
tact zal de toepassing van eenig bestaand in
ternationaal verdrag op dit gebied,.waarbij de 
aangesloten Staten partij zijn, niet vermin
deren. 

Sectie 9. 
Met inachtneming van de bepalingen van 

deze Overeenkomst kan elke aangesloten 
Staat: ' · 

I. aanwijzen de route, welke binnen zijn 
grondgebied door internationale luchtdien
sten moet worden gevolgd, en de luchthavens, 
welke zoodanige diensten mogen gebruît:en; 

2. zoodanigen diensten billijke en rede
lijke kosten opleggen of äoen opleggen voor 
het gebruik van zoodanige luchthavens en 
andere faciliteiten; deze kosten zullen niet 
hooger zijn dan die, welke zouden worden 
betaald voor het gebruik van zoodanige 
luchthavens en faciliteiten door zijn eigen 
luchtvaartuigen, indien deze op gelijksoortige 
internationale diensten zouden worden gebe
zigd; met dien verstande, dat op verzoek van 
een belanghebbenden aangesloten Staat, éle 
kosten, opgelegd voor het gebruik van lucht.. 
havens en andere faciliteiten, onderworpen 
zullen worden aan een onderzoek door den 
Raad, die daarover verslag zal uitbrengen en 
aanbevelingen terzake zal doen ter overwe
ging van den daarbij betrokken Staat of 
Staten. 

Sectie zo. 
De bevoegde autoriteiten van eiken .aan

gesloten Staat zullen het recht hebben zon
der onredelijke vertraging luchtvaartuigen 
van de andere aangesloten Staten bij landing 
of vertrek te onderzoeken en de papieren en 
andere bescheiden, door deze Overeenkomst 
voorgeschreven, na te zien. 

Artikel IX. 

Maatregelen ter Veri1emakkelijking van de 
Luchtvaart. 

Sectie z. 
Elke aangesloten Staat neemt op zich, in 

zooverre als hem uitvoerbaar voorkomt, zoo
danige radiografische faciliteiten, meteoro
logische diensten en andere faciliteiten voor 
de luchtvaart te verschaffen als van tijd tot 
tijd 'v~or de exploitatie van veilige en doel
matige geregelde internationale luchtdien
sten op grond van de bepalingen van deze 
Overeenkomst kunnen worden vereischt. 

Sectie 2. 

Elke aangesloten.Staat neemt op zich, zoo
danige maatregelen te treffen voor hulpver
leening aan luchtvaartuigen, die boven zijn 
grondgebied in nood verkeeren, als hij uit
voerbaar acht.en, met inachtneming van het 
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toezicht van zijn eigen autoriteiten, den eige
naren of den autoriteiten van den Staat, 
waarin het luchtvaartuig is ingeschreven, toe 
te staan, zoodanigen 'bijstand te verschaffen 
als de omstandigheden noodzakelijk maken. 

Sectie 3. 

Ingeval een luchtvaartuig van een aange
sloten Staat binnen het grondgebied van een 
anderen aangesloten Staat een ongeval over
komt, dat den dood of ernstige verwonding 
tengevolge heeft, of aanwijzingen geeft voo.r 
een• ernstig technisch gebrek aan het lucht
vaartuig of in de luchtvaartfaciliteiten, zal 
de Staat, waarin het ongeval plaats heeft, 
een onderzoek naar de omstandigheden van 
het ongeval instellen. Den Staat, waarin het 
luchtvaartuig is ingeschreven, zal gelegenheid 
worden gegeven waarnemers aan te wijzen 
om bij het onderzoek aanwezig te zijn en de 
Stalft, die het onderzoek instelt, zal het rap
port en de bevindingen terzake aan dien 
Staat toezenden. 

Artikel X. 

Voorwaarden waaraan Luchtvaartuigen 
moeten voldoen. 

Sectie z. 
In ieder luchtvaartuig van een aangesloten 

Staat, gebezigd in de internationale lucht
vaart, zullen de volgende bescheiden wor
den medegevoerd: 

(a) het bewijs van inschrijving; 
(b) het bewijs van luchtwaardigheid; 
(c) de vereischte bewijzen van geschikt-

heid voor elk lid van de bemanning; 
(d) het journaal; 
(e) indien het is voorzien van een radio

installatie, de daarvoor vereischte vergun-' 
ning; 

(/) indien het passagiers vervoert, een 
lijst van hun namen en de plaatsen van ver
trek en van bestemming; 

(1û indien het lading vervoert, een ma
nifest en gedetailleerde verklaring omtrent de 
lading. 

Sectie 2 . 

(a) Luchtvaartuigen van eiken aange
,-sloten Staat mogen binnen of boven het 
grondgebied van andere aangesloten Staten 
enkel dan een radio-zendinstallatie aan boord 
hebben, wanneer een vergunning om die in
stallatie in te bouwen en te bezigen, uitge
reikt is door de bevoegde autoriteiten van 
den Staat, waarin het luchtvaartuig is inge
schreven. Het gebruik van radio-zendinstal
laties binnen het grondgebied van den aange_ 
-sloten Staat, over wiens grondgebied "wordt 
gevlogen, zal moeten geschieden overeen
komstig de bepalingen, door dien Staat voor
geschreven. 

(b) Radio-zendinstallaties mogen enkel 
worden bedieI}d door die leden . van de be
manning, die voorzien zijn van een b«:paal
delijk daartoe strekkend bewijs van geschikt
heid, uitgereikt door de bevoegde autoritei
ten van den Staat, waarin het luchtvaartuig 
:is ingeschreven. 
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Sectie 3. 
klk luchtvaartuig, gebezigd in de inter

nationale luchtvaart, zal voorzien zijn van 
een bewijs van luchtwaardigheid, uitgereikt 
of geldig verklaard door den Staat, waarin 
het is ingeschreven. 

Sectie 4 . 

(a) De bestuurder van elk luch1;wlartuig 
en de andere leden van de bemanMng van 
elk luchtvaartuig, gebezigd in de internatio
nale luchtvaart, zullen voorzien zijn van be
wijzen van geschiktheid en van vergunnin
gen, uitgereikt of geldig verklaard door den 
Staat, waarin het luchtvaartuig is ingeschre
ven; 

(b) elke aangesloten Staat-behoudt zich 
het recht voor, de erkenning van bewijzen 
van geschiktheid en van vergunningen, door 
een anderen aangesloten Staat uitgereikt aan 
zijn onderdanen, voor vluchten boven zijn 
eigen grondgebied te weigeren. 

Sectie _;. 
Behoudens het bepaalde in Sectie 4 (b) 

zullen bewijzen van luchtwaardigheid, be
wijzen van geschiktheid en vergunningen, 
uitgereikt of geldig verklaard door den aah
gesloten Staat, waarin het luchtvaaruig is in.. 
geschreven, door den anderen aangesloten 
Staat worden erkend. 

Sectie 6. 
Voor elk luchtvaartuig, gebezigd in de in

ternationale luchtvaart, zal een journaal wor
den gehouden, waarin zullen worden ver
meld bijzonderheden omtrent het luchtvaar
tuig, zijn bemanning en eiken reis. 

Sectie 7. 
Elke aangeslo,en Staat kan het gebruik 

van fotografietoestellen in luchtvaartuigen 
boven zijn grondgebied verbieden of aan re
gelen onderwerpen. 

Artikel XI. 

Luchthavens en Luchtvaartfaciliteiten. 

Wanneer een aangesloten Staat bijstand 
wenscht in de voorziening van luchthavens 
of luchtvaartfaciliteiten op zijn grondgebied, 
kan de Raad schikkin$en treffen voor de 
voorziening van zoodanigen bijstand voor 
zoover zulks in overeenstemming met de be
palingen van Hoofdstuk XV van het Verdrag 
inzake de Internationale Burgerlijke Lucht
vaart, onderteekend te Chicago op 7 Decem
ber 1944, uitvoerbaar is. 

Artikel XII. 

Organisaties en Schikkingen voor Geza
menlijke Exploitatie. 

Sectie z . 
Niets in deze Overeenkomst zal twee of 

meer aangesloten Staten beletten om orga
nisaties voor de gezamenlijke exploitatie van 
luchtvervoèr of internationale exploitatie
bureaux in het leven te roepen, dan wel om 
hun luchtdiensten op eenige route of in een_ig 
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gebied gemeenschappelijk uit te oefenen, 
doch zoodanige organisaties of bureaux en 
zoodanige gemeenschappelijke diensten zul
len onderworpen zijn aan alle bepalingen van 
deze Overeenkomst, daa_ronder begrepen die, 
betreffende de registratie van overeenkom
.sten bij den Raad. 

Sectie 2. 

De Raad kan aan de betrokken aangeslo
ten Staten in overweging geven, gezamen
lijke. organisaties voo~ de exploitatie van 
luchtdiensten op eenige route of in eenig ge
bied te vormen. 

S~ctie 3. 

Een Staat kan in organisaties voor geza
menlijke exploitatie of in regelingen voor ge
meenschappelijke uitoefening van lucht
diensten deelnemen, hetzij door zijn Regee
ring hetzij door een of meer luchtvaartmaat
schappijen, aangewezen door zijn Regeering. 
De maatschappijen kunnen, zulks naar de 
uitsluitende beoordeeling van den betrokken 
Staat, staatseigendom, gedeeltelijk staats
eigendom dan wel particulier eigendom zijn. 

Artikel XIII. 

Verplichtingen van Aangesloten Staten. 

Sectie z. 
Elke aangesloten Staat neemt op zich, aan 

den Raad afschrift toe te zenden van alle 
bestaande en toekomstige contracten en over
eenkomsten, als omschreven in Artikel III, 
Sectie 6, lid 2, betreffende routes, diensten, 
landingsrechten, luchthavenfaciliteiten of 
andere internationale luchtvaartaangelegen
heden, bij welke contracten en overeenkoms
ten een aangesloten Staat of een luchtvaart
maatschappij van een áangesloten Staat par
tij is. 

Sectie 2. 

Elke aangesloten Staat neemt op zich, zijn 
internationale luchtvaartmaatschappijen te 
gelasten om bij den Raad, overeenkomstig de 
door den Raad vastgestelde eischen, te depo
neeren vervoerstaten, kosten-statistieken en 
financieele verslagen, als omschreven in Ar
tikel III, Sectie 6, lid 3, a (1) en (2), welke 
onder anderen zullen vermelden alle in
komsten en de broru,en daarvan. 

Sectie .1• 
De aangesloten Staten nemen op zich, met 

betrekking tot de aangelegenheden, genoemd 
in Artikel III, Sectie 6, lid 3, b (1),zoo spoe
dig mogelijk in hun nationale burgerlijke 
luchtvaartpraktijk toe te passen dealgemeene 
aanbevelingen van de Internationale Burger
lijke Luchtvaart Conferentie, bijeengeroe
pen te Chicago op 1 November 1944, als
mede die aanbevelingen, welke door de voort
gaande studie van den Raad zullen worden 
gedaan. 

Artikel XIV. 
Opzegging. 

Elke aangesloten Staat, welke partij is bij 
deze Overeenkomst, kan haar opzeggen met 
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een termijn van zes maanden door een me
dedeeling aan den Secretaris-Generaal, die 
terstond alle Staten, aangesloten bij de Or
ganisatie, omtrent zoodanig bericht van op
zegging zal inlichten. 

A~kel XV . 

Definities. 

Deze Overeenkomst verstaat onder: 
(a) ,,Luchtdienst": een geregelde lucht

dienst, uitgevoerd door luchtvaartuigen, ge
schikt voor het openbare vervoer van passa-
giers, post of goederen; · 

(b) ,,Internationale luchtdienst" : een 
luchtdienst, welke door het luchtruim boven 
het grondgebied van meer dan een Staat 
voert; 

(c) ,,luchtvaartmaatschappij": een lucht
vervoersonderneming, welke een internatio
nalen luchtdienst exploiteert, of de gèlegen
heid biedt om van een internationalen lucht
dienst gebruik te maken. 

Artikel XVI. 

Verkiezing van den Eersten Tijde/ijken 
Raad. ~ 

De Eerste Tijdelijke Raad zal worden sa
mengesteld uit de Staten, tot dat doel geko
zen door de Internationale Burgerlijke Lucht
vaart Conferentie, bijeengeroepen te Chicago 
op 1 November 1q44, met dien verstande, dat 
geen aldus gekozen Staat lid van den Raad 
zal worden' voordat hij deze Overeenkomst 
heeft aanvaard en mits deze aanvaarding· 

• plaats heeft gehad ' binnen een termijn van 
zes- maanden -te rekenen van den 7den De
cember 1944. In geen geval zal de zittings
periode van een Staat als Jid van den eersten 
Tijdelijken Raad beginnen vóór of langer 
duren dan twee jaar na het tijdstip, waarop 
deze Overeenkomst van kracht wordt. 

Iedere Staat, op zoodanige wijze in den 
Tijdelijken Raad verkozen, zal zijn zetel in 
den Raad innemen hetzij op het tijdstip, dat 
deze Overeenkomst door dien Staat wordt 
aanvaard, hetzij op het tijdstip van het van 
kracht worden van deze Overeenkomst, al 
naar gelang welk tijdstip het laatste ,valt, en 
hij zal zijn zetel behouden tot het einde van 
een tijdvak van twee jaar, volgende op het 
van kracht worden van deze Overeenkomst, 
met dien verstande evenwel, dat een op zoo
danige wijze in den Raad gekozen Staat, die 
deze Overeenkomst niet aanvaardt binnen 
een termijn van zes maanden te rekenen van 
de bovenvermelde verkie zing, geen lid van 
den Raad zal worden en dat de zetel open 
zal blijven tot de volgende zitting van de 
Vergadering. 

Artikel XVII. 

Oilderteekeningen en Aanvaardingen 
van de Overeenkomst. 

De ondergeteekende gedelegeerden ter In
ternationale Burgerlijke Luchtvaart Confe
rentie, bijeengeroepen te Chicago op 1 No
vember 1944, hebben hun handteekening on
der deze Voorloopige Overeenkomst ge-

I 
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plaatst, met dien verstande, dat aan de Re
geering van de Vereenigde Staten van Ame
rika ten spoedigste door elk der Regeeringen 
in wier naam de Overeenkomst is onder
teekend, zal worden medegedeeld, of onder
teekening in haar naam beteekent de aan
vaarding door die Regeering van de Over
eenkomst en een verplichting welke haar 
bindt. 

Elke Staat, lid van de Vereenigde Naties 
en elke Staat bij haar aangesloten, alsook 
elke Staat, die gedurende het huidige wereld
conflict neutraal is gebleven, niet zijnde on
derteekenaar van deze Overeenjrnmst, Ji;:an 
deze Overeenkomst als een hem bindende 
verplichting aanvaarden door middel van 
een kennisgeving nopens tra.ar aanvaarding 
gericht tot de Regeering van de Vereenigde 
Staten en zoodanige aanvaarding zal van 
kracht worden met ingang van het tijdstip 
van de ontvangst van de kennisgeving door 
die Regeering. 

Deze Tijdelijke Overeenkomst zal in wer
king treden wanneer zij door zes en twintig 
Staten zal zijn aanvaard. Daarna zal zij bin
dend worden voor eiken anderen Staat, welke 
van zijn aanvaarding kennis geeft aan de Re
geering van de Vereenigde Staten, met in
gang van den dag van ontvangst van de aan
vaarding door die Regeering. 

De Regeering van de Vereenigde Staten 
zal alle Staten, vertegenwoordigd in de ge
noemde Internationale Burgerlijke Lucht
vaart Conferentie, inlichten omtrent het tijd
stip, waarop -deze Tijdelijke Overeenkomst 
in werking treedt en zal hen evèneens inlich
ten omtrent alle aanvaardingen van de Over- • 
eenkomst. 

Ter oorkonde waarvan, de ondergeteeken
den, daartoe behoorlijk gemachtigd, namens 
hun onderscheidenlijke Regeeringen deze 
Overeenkomst onderteekenen op de data, 
voorkomende naast hun handteekeningen. 

Gedaan te Chicago op den zevenden De
cember 1944, in de Engelsche taal. Een tekst, 
opgesteld in de Engelsche, Fransche en 
Spaansche taal, welke gelijkelijk authentiek 
zijn, zal te Washington D.C. ter onderteeke
ning openstaan. Beide teksten zullen worden 
nedergelegd in de archieven van de Regee
ring van de· Vereenigde Staten van Amerika 
en gewaarmerkte afschriften zullen door die 
Regeering worden toégezonden aan de Re
geeringen van alle Staten, welke deze Over
eenkomst zullen onderteekenen en aanvaar
den. 

Overeenkomst Inzake den Doortocht van 
Internationale Luchtdiensten. 

De Staten,die,lid zijnde van de Internatio
nale Burgerlijke _ Luchtvaart Organisatie, 
deze Overeenkomst inzake den Doortocht 
van Internationale Luchtdiensten ondertee
kenen en aanvaarden, verklaren het volgen
de: 

Artikel I. 
Sectie r. 

Elke overeenkomstsluitende Staat kent 
met betrekking tot geregelde internationale 

• 
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luchtdiensten aan de andere overeenkomst
sluitende Staten toe de 'volgende vrijheden.
van de lucht: 

(r) het recht om over zijn grondgebied 
te vliegen zonder tusschenlanding; 

(2) het recht om te landen voor andere 
dan verkeersdoeleinden. 

De rechten, vervat in deze Sectie, zijn niet 
van toepassing op luchthavens, welke met. 
uitsluiting van alle geregelde internationale 
luchtdiensten gebruikt worden voor militaire 
doeleinden. In gebieden, waar daadwerke
lijke vijandelijkheden plaats hebben of welke 
militair bezet zijn, en, in tijd van oorlog, 
langs de toevoerwegen naar zulke gebieden, 
zal de uitoefening van deze rechten onder
worpen zijn aan de goedkeuring van de be
voegde militaire autoriteiten. 

Sectie 2. 

·De uitoefening van bovengenoemde rech
ten zal geschieden oyereenkomstig de bepa
lingen van de op 7 December 1944 te Chi
cago opgestelde Tijdelijke Overeenkomst in
zake de Internationale Burgerlijke Lucht
vaart, en van het eveneens op 7 December 
1944 te Chicago opgestelde Verdrag inzake 
de Internationale Burgerlij ke Luchtvaart, 
wanneer dat Vertlrag van krach.t wordt. 

Sectie .,. 
Een overeenkomstsluitende Staat, welke 

aan de luchtvaartmaatschappijen van een 
anderen overeenkomstsluitenden Staat liet 

' recht verleent om te landen voor andere dan 
verkeersdoeleinden, zal den eisch mogen 
stellen, dat zoodanige luchtvaartmaatschap
pijen op de plaatsen, waar deze tusschenlan
dingen worden gemaakt, redelijke commer
cieele diensten bieden. 

Een zoodanige eisèh zal niet ten gevolge 
mogen hebben eenig verschil in behandeling 
tusschen luchtvaartmaatschappijen welke de
zelfde route vliegen; hij zal rekening moeten 
houden met het laadvermogen van de lucht
vaartuigen en hij zal worden toegepast op 
zoodanige wijze, dat de normale uitoefening 
van de betrokken internationale luchtdiens
ten of de rechten en verplichtingen van een 
overeenkomstsluitenden Staat niet worden 
geschaad. 

Sectie 4. ♦ 
mke overeenkomstsluitende Staat kan met 

inachtneming van de bepalingen van deze 
Overeenkomst 

(1) aanwijzen de route, welke binnen 
zijn grondgebied door internationale lucht
diensten moet worden gevolgd en de lucht
havens, welke zoodanige diensten mogen ge
bruiken; 

(2) zoodanigen diensten billi jke en rede
lijke kosten opleggen of doen opleggen voor 
het gebruik van zoodanige luchthavens en an-: 
dere faciliteiten; deze kosten zullen niet hoo
ger zijn dan die, welke zouden worden be
taald voor het gebruik van zoodanige lucht
havens en faciliteiten door zijn eigen lucht
vaartuigen indien deze op gelijksoortige in
ternationale diensten zouden worden gebe-
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zigd, met dien verstande g.at op verzoek van 
een belanghebbenden overeenkomstsluiten
den Staat, de kosten, opgelegd voor het ge
bruik van luchthavens en andere faciliteiten, 
onderworpen zullen worden aan een onder
zoek door den Raad van de bij bovenbedoeld 
Verdrag ingestelde Internationale Burger
lijke Luchtvaart Organisatie, welke daarover 
verslag zal uitbrengen en aanbevelingen ter
zake zal doen ter overweging van den Staat 
of van de Staten, daarbij betrokken. 

Sectie 5. 
Elke overeenkomstsluitende Staat behoudt 

zich _het recht voor, een lucutvervoersonder
nemmg van een anderen Stfat een bewijs of 
vergunning te o.nthouden of deze te herroe
pen in elk geval, dat niet tot zijn genoegen 
is gebleken, dat- het wezenlijke eigendoms
recht en het daadwerkelijke toezicht berus
ten bij onderdanen van een overeenkomst
sluitenden Staat, dan wel in geval een zoo
danige luchtvervoersonderneming in gebreke 
blijft, de wetten van den Staat, ovèr welks 
grondgebied zij luchtdiensten uitoefent, na 
te komen of aan haar verplichtingen inge
volge deze Overeenkomst te voldoen. 

, Artikel II. 
Sectie z. _, 

Een overeenkomstsluitende Staat, welke 
nieent, dat een bepaalde daad van een an
deren overeenkomstsluitenden,, Staat in het 
bestek van deze Overeenkomst hem onrecht 
of overlast veroorzaakt, kan den Raad vra
gen, de aangelegenheid te onderzoeken. De 
Raad zal daarop de aangelegenheid in onder
zoek nemen en de betrokken Staten tot het 
plegen van overleg bijeenroepen. In geval een 
zoodanig overleg de moeilijkheid niet zou 
oplossen, zal de Ràad aan de betrokken Sta
ten zijn meening ter,;-ake kenbaar maken en, 
aanbevelingen doen. Indien daarna een der 
betrokken overeenkomstsluitende Staten 
naar de' meening van den Raad zou nalaten 
de noodige maatregelen tót verbetering- van 
den toestand te nemen, kan de Raad de Ver
gadering vari bovengenoemde Organisatie in 
overweging geven, dat aan zood_anigen over
eenkomstsluitertden Staat zijn rechten en 
voorrechten, voortvloeiende uit deze Over
eenkomst, worden ontzegd, totdat die maat
regelen zijn genomen. De Vergadering kan 
dan bij een meerderheid van twee derden der 

stemmen zoodanigen overeenkomstsluitenden 
Staat uitsluiten voor een tijdvak als haar 
goeddunkt of totdat de Raad van oortleel is, 
dat zoodanige Staat de maatregelen tot ver
betering van den toestand heeft genomen. 

Sectie 2. 

Indien eenige oneenigheid tusschen twee 
of meer overeenkomstsluitende Staten met 
betrekking tot de uitlegging of toepassing 
van deze Overeenkomst niet opgelost kap 
worden door onderhandelingen, zullen de be
palingen van Hoofdstuk XVIII van boven-

- genoemd Verdrag, geldende voor gevallen 
van oneenighei<l; met betrekking tot de uit-

/ 
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legging of toepassing daarvan, v.an overeen
komstige toepassing zijn. 

Artikel III. 

Deze Overeenkomst blijft even lang van 
kracht als bovengénoemd Verdrag, met dien 
verstande evenwel, dat een verdragsluitende 
Staat, welke partij is bij deze Overeenkomst, 
h~~r kan opzeggen met een opzeggingster
m11n van een jaar door middel van een mede
deeling aan de Regeering van de Vereenigde 
Staten van Amerika, die onverwijld alle an
dere overeenkomstsluitende Staten kennis 
zal g_even 'i!ln zoodanige mededeeling en op
zegging. 

Artikel IV. 

Hangende het· van kracht worden van bo
vengenoemd Verdrag, zullen alle verwijzin
gen naar dat Verdrag, welke in deze Over
eenkomst voorkomen, met uitzondering van 
die, vervat in Artikel II, Sectie 2, en Artikel 
V, geacht worden verwijzingen te zijn naar 
de Tijdelijke Overeenkomst inzake de Inter
nationale BurgerEike Luchtvaart, opgesteld 
te Chicago op 7 December 1944; verwijzin
ge~ naar de InternationaleBurgerlijkeLucht
vaart Organisatie, de Vergadering en den 
Raad zullen worden geacht verwijzingen te 
zijn onderS<!'.heidenlijk naar de Voorloopige 
Internationale Burgerlijke•Luchtvaart Orga
nisatie, de Voorloopige Vergadering en den 
Voorloopigen Raad. · 

Artikel V. 

In deze Overeenkomst zal onder "grond
gebied" worden verstaan, hetgeen daaronder 
wordt verstaan in Artikel 2 van bóvenge
noemd Verdrag. 

Artikel VI. 

Onderteekeningen en Aanvaardingen van 
deze Overèenkomst. 

De ondergeteekende gedelegeerden ter In
ternationale Burgerlijke Luchtvaart Confe
rentie, bijeengeroepen te Chicago QP 1 No
vember 1944, hebben hun handteekening on
der deze Overeenkomst geplaatst, met dien 
verstande, dat aan de Regeering van de Ver
eenigde Staten van Amerika ten spoedigste 
door elk der Regeeringen, in wier naam de 
Overeenkomst is onderteekend, zal worden 
medegedeeld of onderteekening uit haar 
naam beteekent de aanvaarding door die Re
geering van de Overeenkomst en een ver
plichting welke haar bindt. 

Elke Staat, welke lid is van de Internatio
nale Burgerlijke Luchtvaart Organisatie, kan 
deze Overeenkomst aanvaarden als een hem 
bindende verplichting door middel van een 
kennisgeving nopens haar aanvaarding, ge
richt tot de Regeering van de Vereenigde 
Staten, en zoodanige aanvaarding zal van 
kracht worden met ingang van het tijdstip 
van de ontvangst van de kennisgeving door 
die Regeering. 

Deze Overeenkomst wordt tusschen de 
overeenkomstsluitende Staten van kracht 
d?or de aanvaarding door elk van hen. 
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Daarna zal zij bindend worden voor elken 
anderen Staat, welke van haar aanvaarding 
kennis geeft aan de Regeering van de Ver
eenigde Staten, met ingang van den dag van 
ontvangst van de aanvaarding door die Re
geering. De Regeering van de Vereenigde 
Staten zal alle Staten, welke de Overeen
komst hebben onderteekend en aanvaard, 
inlichten omtrent het tijdstip, waarop zij 
door de verschillende Staten is aanvaard, als
ook omtrent het tijdstip, waarop zij voor 
iederen Staat, welke haar aanvaardt, van 
kracht wordt. 

Ter oorkonde waarvan, de. ondergeteeken
den, daartoe behoorlijk gemachtigd, namens 
hun onderscheidenlijke Regeeringen deze 
Overeenkomst onderteekenen op de data, 
voorkomende naast hun onderscheidenlijke 
handteekeningen. 

Gedaan te Chicago op den zevenden De
cember I944, in de Engelsche taal. Een tekst', 
opgesteld in de Engelsche, Fransche en 
Spaansche taal, welke gelij kelijk authentiek 
zijn, zal te Washington D.C. ter ondertee
kening openstaan. Beide teksten zullen wor
den nedergelegd in de archieven van de Re
geering van de Vereenigde Staten van Arne- · 
rika en gewaarmerkte afschriften zullen door 
die' Regeering worden, toegezonden aan de 
Regeeringen van alle Staten, welke deze 
Overeenkomst zullen onderteekenen of aan- ,. 

- vaarden. 

Overeenkomst Inzake het ·Internationale 
Luchtvervoer. 

De Staten, die, lid zijnde van de Interna
tionale Burgerlijke Luchtvaart Organisatie, 
deze Overeenkomst inzake het Internatio
nale Luchtvervoer onderteekenen en aan
vaarden, verklaren het volgende: 

Artikel I. 
Sectie z. 

Elke overeenkomstsluitende Staat kent 
met betrekking tot geregelde internationale 
luchtdiensten aan de andere overeehkomst
sluitende Staten toe de volgende vrijheden 
van de lucht: 

(I) Het recht om over zijn grondgebied 
te vliegen zonder tusschenlatidingen; , 

(2) het recht om te landen voor andere 
dan verkeersdoeleinden; 

(:ü het recht om passagiers, post en goe
deren af te zetten, aan boord genomen binnen 
het grondgebied van den Staat, welks natio
naliteit het luchtvaartuig bezit; 

(4) het recht om passagiers, post en goe
deren aan boord te nemen, bestemd voor het 
grondgebied van den Staat, welks nationali
teit het luchtvaartuig bezit ; 

(.5) het recht om passagiers, post en goe
deren aan boord te nemen, bestemd voor het 
grondgebied van een willekeurigen anderen 
overeenkomstsluitenden Staat en het recht 
passagiers, post en· goederen, afkomstig van 
het grondgebied van een zocidanigen Staat, 
af te zetten. 

Voor wat de rechten, vermeld onder de 
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punten (1), (4) en (s) van deze Sectie be
treft, heeft de verbintenis van elken overeen
komstsluitenden Staat enkel betrekking op 
doorgaande diensten, welke routes volgen, die 
e~n redelijk rechtstreeksche lijn vormen met 
het eigen gebied van den Staat, welks natio
naliteit het luchtvaartuig bezit, als begin of 
eindpunt. 

De rechten, vervat in deze Sectie zijn niet 
van toepassing op luchthavens, welke met 
uitsluiting van alle geregelde nationale lucht
diensten gebruikt worden voor militaire doel
einden. In gebieden waar daadwerkelijke 
vijandelijkheden ol_,i.ats hebben of welke mi
litair bezet zijn, en, in tijd van oorlog, langs 
de toevoerwegen naar zulke gebieden, zal de 
uitoefening van deze rechten onderworpen 
zijn aan de goedkeuring van de bevoegde 

_ militaire autoriteiten. 

Sectie 2. 

De uitoefening van bovengenoemde/ rech- .,,, 
ten zal geschieden overeenkomstig de bepa
lingen·van de op 7 December IQ44 te Chicago 
opgestelde Tiideliike Overeenkomst inzake 
de Internationale Burgerlijke Luchtvaart en 
van het eveneens op 7 December I944 te 
Chicago opgestelde Verdrag inzake de Inter
nationale Burgerlijke Luchtvaart, wanneer 
dit Verdrag van kracht wordt. -

Sectie 3. 
Een overeenkomstsluitende Staat, welke· 

aan de luchtvaartmaatschappijen van een an
deren overeenkomstsluitenden Staat het 
recht verleent om te landen voor andere dan 
verkeersdoeleinden, zal den eisch mogen stel
len, dat zoodanige luchtvaartmaatschappijen 
op de plaatsen ·waar deze tusschenlandingen 
worden gemaakt redelijke commercieele 
diensten bieden. 

Een zoodanige eisch zal niet tengevolge 
mogen hebben eenig verschil in behandeling 
tusschen luchtvaartmaatschappijen, welke 
dezelfde route vliegen; hij zal rekening moe
ten houden met het laadvermogen van de 
luchtvaartuigen en hii zal worden toegepast 
op zoodanige wijze, dat de normale uitoefe
ning van de betrokken internationale lucht
diensten of de rechten en verplichtingen van 
een overeenkomstsluitenden Staat niet wor
den geschaad. 

Sectie 4. 
Elke overeenkomstsluitende Staat zal het 

recht hebben, aan de luchtvaartuigen van an
dere overeenkomstsluitende Staten vergun
ning te weigeren om binnen zijn grondgebied 
op te nemen passagiers, post en goederen, 
vervoerd tegen vergoeding of belooning, be
stemd voor een ander punt binnen zijn grond
gebied. Elke overeenkomstsluitende Staat 
neemt · op zich geen regelingen aan te gaan, 
welke, met uitsluiting van de andere, aan 
een bepaalden Staat of aan een luchtvaart
maatschappij van een anderen Staat een zoo
danig recht uitdrukkelijk toekent, noch ~van 
een anderen Staat geen zoodanig alleenrecht 
te verkrijgen. 
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Sectie 5. 
Elke overeénkorristsluitende Staat kan, 

met inachtneming van de bepalingen van 
deze Overeenkomst: 

(I) aanwijzen de route, welke binnen 
zijn grondgebied door internationale lucht
diensten moet worden gevofgd, en de lucht
havens, welke zoodanige diensten mogen ge
bruiken; 

(2) zoodanigen diensten billijke eri rede
lijke kosten opleggen of doen opleggen voor 
het gebruik van zoodanige luchthavens en 
andere faciliteiten; deze kosten zullen niet 
hooger zijn dan die, welke zouden worden be
taald vo~ het gebruik van zoodanige lucht
havens en faciliteiten door zijn eigen lucht
vaartuigen, indien deze op gelijksoortige in
ternationale diensten zouden worden gebe
zigd, met dien verstande, dat op verzoek van 
een · belanghebbenden overeenkomstsluiten
den Staat, de kosten, opgelegd voor het ge
bruik van luchthavens en andere faciliteiten, 
onderworpen zullen worden aan een onder
zoek door den Raad van de bij .bovenbedoeld 
Vc,rdrag ingestelde Internationale , Burger
lijke Luchtvaart Organisatie, welke daarover 
verslag zal uitbrengen en aanbevelingen ter
zake zal doen ter overweging van den Staat 
of van de Staten, daarbij betrokken. 

Sectie 6. 
Elke overeenkomstsluitende Staat behoudt 

zich het recht voor een luchtvervoersonder
neming van een anderen Staat een bewijs of 
v<;rgunning te onthouden of deze te herroe
pen, in elk geval, dat niet tot zijn genoegen 
is geblekep, 'dat het wezenlijke eigendoms
recht en het daadwerkelijke toezicht berusten 
bij onderdanen van een overeenkomstsluiten
den Staat, dan wel in geval een zoodanige 
luchtvervoersonderneming in gebreke blijft 
de wetten van den Staat, over welks grond
gebied zij luchtdiensten uitoefent, na te ko
men of aan haar verplichtingen ingevolge 
deze Overeenkomst te voldoen. 

Artikel II. 
Sectie z. 

De overe'enkomstsluitende Staten aanvaar
den deze Overeenkomst als opheffende alle 
tusschen hen: bestaande verplichtingen en af
spraken, welke onvereenigbaar zijn met haar 
bepalingen en nemen op zich, zoodanige ver
plichtingen en afspraken niet aan te gaan. 
Een overeenkomstsluitende Staat, welke 
eenige andere verplichting heeft aangegaan, 
welke onvereenigbaar is met deze Overeen
komst, zal onmiddellijk stappen doen om van 
zijn verplichtingen te worden ontslagen. In
dien een luchtvaartmaatschappij van een 
overeenkomstsluitenden Staat zoodanige on-

, vereenigbare verplichtingen heeft aangegaan, 
zal de Staat, welks nationaliteit zij bezit, zijn 
beste krachten aanwenden om de onverwijl
de beëindiging ervan te verzekeren en zal 
in ieder geval zorgdragen, dat zij worden be
eindigd zoo spoedig als zulks op wettige wijze 
na de inwerkingtreding van deze Overeen
komst kan geschieden. 
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Sectie 2. 

Met inachtneming van de bepalingen, ver
vat in de voorgaande Sectie, kan een over
eenkomstsluitende Staat regelingen treffen 
met betrekking tot internationale luchtdien
sten, welke niet onvereenigbaar zijn met deze 
Overeenkomst. Elke zoodanige regeling zal 
onverwijld worden geregistreerd bij den 
Raad, die deze zoo spoedig mogelijk open
baar zal maken. 

' Artikel 111. 

Elke overeenkomstsluitende Staat neemt 
op zich, dat bij het instellen en uitoefenen 
van doorgaande diensten behoorlijk rekening 
zal worden gehouden met de belangen van de 
andere overeenkomstsluitende Staten, door 
niet onnoodig hun locale diensten te hinderen 
of de ontwikkeling van hun doorgaande dien
sten te óemoeilijken. 

Artikel IV. 
Sectie z. 

Elke overeenkomstsluitende Staat kan door 
middel van een voorbehoud, gehecht aan deze 
~vereenkomst, op het oogenblik van onder
teekening of aanvaarding verkiezen om de 
rechten en verplichtingen, bedoeld in Artikel 
I, Sectie I, lid (5), niet te verleenen en te 
aanvaàrden, en kan te allen tijde na de aan
vaarding zich met een opzeggingstermijn van 
zes maanden door een mededeeling aan den 
Raad aan deze rechten en verplichtingen ont
trekken. Zoodanige overeenkomstsluitende 
Staat kan door, middel van een mededeeling 
aan den Raad met een termijn van zes maan
den deze rechten en verplichtingen naar ge
lang van den aard van het geval op zich ne
men of weder op zich nemen. 

Geen overeenkomstsluitende Staat zal 
verplicht zijn rechten, als bedoeld in meer
genoemd lid, toe te kennen aan een overef!n
komstslui tenden Staat, welke deze rechten 
niet aanvaard heeft. 

Sectie 2. 

Een overeenkomstsluitende Staat, welke 
meent, dat een bepaalde daad van een ande
ren overeenkomstsluitenden Staat in het be
stek van deze Overeenkomst hem onrecht of 
overlast yeroorzaakt, kan den Raad vragen, 
de aangelegenheid te onderzoeken. De Raad 
zal daarop de aángelegenheid in .onderzoek 
nemen en de betrokken Staten tot het plegen 
van overleg bijeenroepen. In geval een zoo
danig overleg de moeilijkheid niet zou op
lossen, zal de Raad aan de betrokken Staten 
zijn meening terzake kenbaar maken en aan
bevelingen doen. Indien daarna een der be
trokken overeenkomstsluitende Staten naar 
Qe meening van den Raad zou nalaten de 
noodige maatregelen tot verbetering van den 
toestand te nemen, kan de Raad de Vergade
ring van bovengenoemde Organisatie in over
weging geven, dat aan zoodanigen overeen
komstsluitenden Staat zijn rechten en voor
rechten, voortvloeiende uit deze Overeen
komst, worden ontzegd, totdat die maatre
gelen zijn genomen. De Vergadering kan dan 
bij een meerderheid van twee derden der 
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stemmen zoodanigen overeenkomstsluiten
den Staat uitsluiten voor een tij(lvak als haar 
goeddynkt of totdat de Raad van oordeel is, 
dat zoodanige Staat de maatregelen tot ver
betering van den toestand heeft genomen. 

Sectie 3. 

Indien eenige oneenigheid tusschen twee 
of meer overeenkomstslujtende Staten met 
betrekking tot de uitlegging of toepassingvan 
deze Overeenkomst niet opgelost Jtan worden_ 
door onderhandelingen, zullen de bepalingen 
van Hoofdstuk XVIII van bovengenoemd 
Verdrag, geldende voor gevallen van oneenig
heid met betrekking tot de uitlegging of toe
passing daarvan, van overeenkomstige toe
passing zijn. 

Artikel V. 

Deze Overeenkomst blijft even lang van 
kracht als bovengenoemd Verdrag, met dien 
verstande evenwel, dat een overeenkomst
sluitende Staat, welke partij is bij deze Over
eenkomst, haar kan oozeggen met een opzeg
gingstermijn van een jaar door middel van 
een mededeeling aan de Regeering van de 
Vereenigde Staten van Amerika, die onver
wijld alle andere overeenkomstsluitende Sta
ten kennis zal geven van zoodanige mede
deeling en opzegging. 

Artikel VI. 

Hangende het van kracht worden van bo
vengenoemd Verdrag, zullen alle verwijzin
gen naar dat Verdrag, welke in deze Over
eenkomst voorkomen, met uitzondering van 
die, vervat in Artikel IV, Sectie :l, el) in Ar
tikel VII, geacht worden verwijzingen te zijn 
naar de Tijdeliike Overeenkomst inzake de 
Internationale Burgerlijke Luchtvaart, op
gesteld te Chicago op 7 December 1944; 
verwijzingen naar de Internationale Burger
lijke Luchtvaart Organisatie, de Vergadering 
en den Raad zullen worden geacht verwij
zingen te zijn onderscheidenlijk naar de Voor
loopige Internationale Burgerlijke Lucht
vaart Organisatie, de Voorloopige Vergade
ring en den Voorloopigen Raad. 

Artikel VII. 

In deze Overeenkomst zal onder "grondge
bied" worden verstaan, hetgeen daaronder 
wordt verstaan in Artikel 2 van bovenge
noemd Verdrag. 

Artikel VIII. 

OnderteekeninRen en Aanvaardingen van 
deze Overeenkomst. • 

De ondergeteekende gedelegeerden ter Iti.
ternationale Burgerlijke Luchtvaart Confe-
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rentie, bijeengeroepen te Chicago op 1 No
vember 1944, hebben hun handteekening on
der deze Overeenkomst geplaatst, met dien 
verstande, dat aan de Regeering van de Ver
eenigde Staten van Amerika ten spoedigste 
door elk der Regeeringen, in wier naam de 
Overeenkomst is onderteekend, zal worden 
medegedeeld, of onderteekening uit haar 
naam beteekent de aanvaarding door die 
Regeering van de Overeenkomst en een ver
plichting welke haar bindt. 

Elke Staat, welke lid is van de Internatio
nale Burgerlijke Luchtvaart Organisatie, kan 
deze Overeenkomst aanvaarden als een hem 
bindende verplichting door midel van een 
kennisgeving nopèns haar aanvaarding, ge
richt tot de Regeering van de Vereenigde 
Staten, en zoodanige aanvaarding zal van 
kracht worden met ingang van het 'tijdstip 
van de ontvangst van de kennisgeving door 
die Regeering. 

Deze Overeenkomst wordt tusschen de 
overeenkomstsluitende Staten van kracht 
door de aanvaarding door elk van hen. Daar
na zal zij bindend worden voor eiken anderen 
Staat, welke van haar aanvaan':ng kennis 
geeft aan de Regeering vcr, de Vereenigde 
Staten, met ingang var den dag van ont
vangst van de aanvaarding door die Regee
ring. De Regeering van de Vereenigde Sta
ten zal alle _Staten, welke de Overeenkomst 
hebben onderteekend en aanvaard, inlichten 
omtrent het tijdstip waarop zij door de ver-

1 schillende Staten is aanvaard, alsook om
trent het tijdstip waarop zij voor iederen 
Staat, welke haar aanvaardt, van kracht 
wordt. 

Ter oorkonde waarvan, de ondergeteeken
den, daartoe behoorlijk gemachtig_d, namens 
hun onderscheidenlijke Regeeringen deze 
Overeenkomst onderteekenen op den datum 
voorkomende naast hun onder.icheidenlijke 
handteekeningen. 

Gedaan te Chicago op den zevenden De
cember 1944 in de Engelsche taal. Een tekst, 
opgesteld in de Engelsche, Fransche en 
Spaansche taa1, welke gelijkelijk authentiek 
zijn, zal te Washington D .C. openstaan ter 
onderteekening. Beide teksten zullen worden 
nedergelegd in de archieven van de Regee
ring van de Vereenigde Staten van Amerika 

· en gewaarmerkte afschriften zullen door die 
Regeering worden toegezonden aan de Re
geeringen van alle Staten, welke deze Over
eenkomst zullen onderteekenen of aanvaar
den. 

Zie voor Overzicht van de Onderteeken1n
gen en de Aanvaardingen blz. 241. 
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Overzicht rnn de Onderteekenlngen 1 en de Aanvaardingen 2. 

Afghanistan 
Amerika, V. S. van 

Argentinië 
Australië . 
België 
Bolivia. 
Brazilië 
Britsche Rijk . 

Canada. 
Chili . 
China 
Columbia. 
Costa Rica 
Cuba. 
Denemarken 
Dominicaansche Re-

publiek. 
Ecuador 
Egypte. 
El Salvador . 
Ethiopië 
Frankrijl!: . . 
Griekenland 

Guatemala 
Haïti 
Honduras 
Ierland. 
Indië 

Irak . 
Iran . 
Libanon 
Liberia. 
Luxemburg. 
M ~xico. 
Nicaragua 
Nieuw-Zeeland 
Noorwegen • 
Panama 
Paraguay . .. 
Peru. 
Philippij_nsche Ge-

meenebest 

Polen 
Portugal 
Spanje . 
Syrië. 

Thailand . 
Tsiechoslowakije 
Turkije • . 

Uruguay • 
Venezuela 
IJsland 
Zuid-Afrika (Unie 

van-) 
Zuidslavië 
Zweden 
Zwitserland . 

Slotprotocol / Tijdelijke 
· Overeenkomst 

get. 7-12 '44 16- 5 '45 
get. 7-12 '44 8- 2 '45 

get. 7-12 '44 4- 6 '46 
get. 7-12 '44 19- 5 '45 
get. 7-12 '44 17- 4 '45 
get. 7-12 '44 17- 5 '46 
get. 7-12 '44 29- 5 '45 
get. 7-12 '44 31- ~ '45 

get. 7-12 '44 30-12 '44 
get. 7-12 '44 4- 6 '45 
get. 7-12 '44 6- ~ '45 
get. 7-12 '44 6- '45 
get. 7-12 '44 get. 10- 3 '45 
get. 7-12 '44 get. 20- 4 '45 
get. 7-12 '44 13-II '45 

get. 7-12 '44 25- 1 '46 
get. 7-12 '44 get. 7-12 '44 
get. 7-12 '44 26- 4 '45 
get. 7-12 '44, 31- 5 '45 
get. 7-12 '44 22• 3 '45 
get. 7-12 '44 1 5- 6 '45 
get~ 7-12 '44 21· 9 '45 

get. 7-12 '44 get. 30· 1 '45 
get. 7-12 '44 2- 6 '45 
get. 7·12 '44 13-II '45 
get. 7-12 '44 27- 4 '45 
get. 7·12 '44 I· 5 '45 

met voorbehoud 
get. 7·12 '44 4· 6 '45 
get. 7·12 '44 get. 7·12 '44 
get. 7-12 '44 4- 6 '45 
get. 7·12 '44 17· 3 '45 
get. 7-12 '44 9• 7 '45 
get. 7·12 '44 22· 5 '45 
get. 7-12 '44 28-12 '45 
get. 7-12 '44 18- 4 '45 
get. 7-12 '44 

g,et. 
30- 1 '45 

get. 7-12 '44 14- 5 '45 
get. 7-12 '44 ' 27- 7 '45 
get. 7·12 '44 4- 5 '45 

get. 7-12 '44 22· 3 '46 

get. 7-12 '44 6- 4"'45 
get. 7-12 '44 29- 5 '45 
get. 7-12 '44 30- 7 '45 
get. 7-12 ·'44 6- 7 '45 

get. 7-12 '44 get. 7·12 '44 
get. 7-12 '44 18- 4 '45 
get. _ 7-12 '44 6- 6 '45 

get. 7·12 '44 get. 7-12 '44 
get. 7-12 '44 28- 3 '46 
get. 7-12 '44 4- 6 '45 

get. 7-12 '44 30-ll '45 
get. 7-12 '44 
get. 7-12 '44 9- 7 '45 
get. 7-12 '44 6- 7 '45 

Doortocht 
Overeenkomst 

17- 5 '45 
8- 2 '45 

met voorbehoud 
4- 6 '46 

28- 8 '45 
19- 7 '45 

31- 5 '45 
met voorbehoud 

10- 2 '45 
get. 7-1-2 '44 

get. 10- 3 '45 
get . 20- 4 '45 
get: 7-12 '44 

get. 7-12 '44 
get. 7-12 '44 

1- 6 '45 
22· 3 '45 

get. 7·12 '44 
21· 9 '45 

get. 30- 1 '45 
get. 7·12 '44 

13·II '45 

2• 5 '•45 . 
met voorbehoud 

1.5· 6 '45 
get. 7·12 '44 
get. 7·12 '44 

19· 3 '45 
get. 9- 7 '45 
get. 7·12 '44 

28-12 '45 
19· -4 '45 
30- 1 '45 

27- 7 '45 
get. 7·12 '44 

22· 3 '46 
met voorbehoud 

6- 4 '45 

30- 7 '45 
get. 6- 7 '45 

get. 7-12 '44 
18- 4 '45 
6- 6 145 

get. 7-12 '44 
28- 3 '46 

get. 4- 4 '45 

30·II '45 

i9-II '45 
6- 7 '45 

1 Worden aangegevèn door datum voorafgegaan door get . 
2 Worden aangegeven door enkelen datum. 

Overeenkomst 
Luchtvervoer 

17- 5 '45 
8- 2 '45 

met voorbehoud 

6- 6 '45 

get. 10- 3 '45 
get. 20- 4 '45 
get. 7-12 '44 

25- 1 '46 
get. 7-12 '44 

I- 6 '45 
22· 3 '45 

28- 2 '46 
met voorbehoud 
get. 30· 1 '45 
get. 7·12 '44 

13·II '45 

get.adref. 7·12 '.« 
19· 3 '45 

get • 7·12 '44 
28-12 '.45 

27- 7 '45 
get. 7·12 '44 

get. 6- 7 '45, 
met voorbehoud 

gE't, 7-12 '44 

6- 6 '45 
met voorbehoud 

get. 7-12 '44 
28- 3 '46 

get. 4· 4 '45 

19_-II 145 

16 
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r3 September z946. BESLUIT, houdende 
wijziging van het Koninklijk Besluit van 
2 Juni 1q3r (Staatsblad no. 237) be
treffende toelating van oorlogsschepen 
van vreemde mogendheden met de in 
rust aan boord zich bevindende lucht
vaartuigen binnen het Nederlandsche 
rechtsgebied. 

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

Marine, Afdeeling Juridische Zaken no. JZ~ 
r/716/1/46 dd. 28 Augustus 1946; 

Gezien Ons besluit van 2 Juni 1931 (Stbl. 
237); 

Overwegende dat het in verband met de 
sindsdien gewijzigde organisatie der Konink
lijke Marine gewenscht is dit besluit in eenige 
opzichten te wijzigen: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Ons besluit van 2 JmÎi 1941, Stbl. 

237, wordt gewijzigd als aangegeven in het 
. volgende artikel. 

2. r. In het tweede lid van artikel 3 ver
valt "Goeree". 

2. In artikel 8 lid 1 onder a . wordt "Ma
rine te Willemsoord" vervangen door "Zee
macht in Nederland". 

3. In artikel 8 lid 2 onder re vervalt "of 
Hellevoetsluis" en wordt ingevoegd "of" tus
schen "IJmuiden" en "Hoek van Holland". 

3. Dit besluit treedt in werking op den 
dag, volgende op dien harer afkondigini. 

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

Het Loo, den r:-iden September 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Marine, 

J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

(Uitl!.eg. r November z94f) 
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z7 September ,946. BESLUIT, houdende 
wijziging en verhooging van de begroe
tingen van uitgaven des Rijks voor de · 
dienstjaren 1942 , 1943 en 1944. 

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

van Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van 
Binnenlandsche Zaken, van Onderwijs, Kun_ 
sten en Wetenschappen, van Financiën, van 
Oorlog, van Marine. van Openbare Werken 
en Wederopbouw, van Verkeer, van E cono
mische Zaken, van Landbouw, Visscherij en 
Voedselvoorziening, van Sociale Zaken en 
van Overzeesche Gebiedsdeelen ,..-d .d. 4 Sep
tember 1946, Generale Thesaurie, Dienst 
der Rijksbegrooting, Afdeeling Begrootings-• 
zaken, no. 206; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is een 
voorziening te treffen in verband met de om
s tandigheid, dat ten laste van de begrootin
gen voor de dienstjaren 1942, 1943 en 1944 
u itgaven zijn gedaan, waarvoor in de tij-

dens de bezetting in Nederland vastgestelde ~ 
begrootingen voor die dienstjaren geen - of 
geen voldoende kredieten zijn voorzien; 

Gelet op artikel 1 der wet van 29 Mei 
1946 (StéJi!,tsblad no. G 135); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Voor wever ten laste van de be

grootingen voor de dienstjaren 1942, 1943 en 
1944 uitgaven zijn gedaan, waarvoor in de 
tijdens de bezetting in Nederland vastge
stelde begrootingen voor die dienstjaren geen 
of geen voldoende kredieten zijn voorzien, 
worden deze begrootingen nader vastgesteld. 
overeenkomstig de bedragen, voorkomende 

• in de door de Algemeene Rekenkamer ge
controleerde en door haar in orde bevonden 
boekhouding der Departementen van Alge-
meen Bestuur. · 

2: Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur zijn, ieder 
voor zooveel hem betreft, belast met 4e uit._ 
voering van dit besluit, hetwelk m het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene Rekenkamer. , 

yet Loo, · den 1 7den September 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v, Buiten]. Z ., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. v. Justitie, J . H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min. van Binnen]. Zaken, BEEL. 

De Min. van 0., K. en W ., Jos. J. GIELEN. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK, 

De Min. van Oorlol!,, A. H. J. L. FIEVE~ 

De Min. van Marzne, 
J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

De Min. v . Openb. W. en W. · a.i., H Vos. 
De Min. van Verkeer, H. Vos. 
De Min. v. Econ. Zaken, HUYSMANS. 

De Min. v. L., V. en V., S. L. MANSHOLT, 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. z _October z946.) 
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zB September z946. WET, houdende wij
ziging der Zeeongevallenwet 1919 en 
van artikel 12 der Ongevallenwet 1921 . 

Bijl. Hand. Il ,945/46, 2z7. 
Hand. Il ,946 II, bladz. r76. 
Bijl. Hand. 1 ,946/47, 2,7. 
Hand. 1 z946}47, bladz. 4. 

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

dat het wenschelijk is in de Zeeongevallen
wet 1919 eenige aanvullingen en wijzigingen 
aan t e brengen, alsmede artikel 12 der On
gevallenwet 1921 te wijzigen; 

Zoo is het,dat Wij,denRaad van State enz. 
Art. I. Artikel r der Zeeongevallenwet 

1919 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het eerste lid wordt gelezen als volgt: 
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,.1. a. Onder zeevaartuig in den zin de
zer wet wordt verstaan: elk in Nederland 
thuisbehoorend vaartuig, niet in dienst van 
het Rijk, hetwelk niet dient tot uitoefening 
van een bedrijf, dat verzekeringsplichtig is 

· ingevolge de Ongevallenwet 1921, en ten 
àanzien waarvan het voornemen bestaat om 
het van een Nederlandsche haven uit bui
tengaats te brengen. 

b. Onder zeevaartuig in den zin dezer 
wet wordt voor den tijd. dat de sleepreis 
duurt mede begrepen: elk vaartuig, dok of 
ander drijvend voorwerp, dat over zee wordt 
gesleept van Nederland naar een buitenland
sche haven of omgekeerd en waarop zich 
personen bevinden, die in dienst van den 
eigenaar of den schipper van een zeevaar
tuig in den zin van het bepaalde onder a 
zijn.". 

2. In het vierde lid wordt in plaats van 
.,,Ongevallenwet 1901" gelezen "Ongevallen
wet 1921". 

3. Het zevende lid wordt gelezen als 
volgt: 

"Onder "Onze Minister" verstaat deze wet 
Onzen Minister van Sociale Zaken.". 

Art. II. Artikel 2 der Zeeongevallenwet 
1919 wordt gewijzigd als volgt: 

x. Het eerste lid wordt als volgt gelezen: 
"x. a. Elk lid der bemánning van een 

zeevaartuig heeft, in geval hem een ongeval 
overkomt in verband met zijn dienstbetrek
king, gedurende den tijd van zijn ongeschikt~ 
heid tot werken, recht op een uitkeering. 
Deze uitkeering bedraagt: 

I. tachtig procent van het dagloon van 
den getroffene, in geval van geheele ongé
schikcheid tof werken gedurende -het tijdvak 
van zes maanden, gerekend van den dag af 
na dien van het ongeval; 

II. zeventig procent van het dagloon van 
den getroffene. in geval van geheele onge
schiktheid tot werken na het verstrijken van 
het onder I aangegeven tijdvak; 

III. bij gedeeltelijke ongeschiktheid tot 
werken een in verhouding tot de verloren 
geschiktheid tot werken staand deel van 

, tachtig procent van het dagloon van den ge_ 
troffene gedurende het tijdvak van zes 
maanden, gerekend van den dag af na dien 
van pet ongeval en vervolgens van zeventig 
procent van dat dagloon. 

b. Voor de toepassing van deze wet wordt 
een schepeling geheel of gedeeltelijk onge
schikt geacht tot werken, indien hij geheel 
of gedeeltelijk ongeschikt is geworden tot 
arbeid, welke voor zijn krachten vóór het 
ongeval en zijn bekwaamheden is berekend, 
en die met het oog op zijn opleiding en 
vroeger beroep hem naar billijkheid kan 
worden opgedragen, met dien verstande, dat 
op de schatting van de mate van ongeschikt
heid van invloed ziil zijn de door den ge
troffene verkregen nieuwe bekwaamheden 
ten gevolge van een opleiding, hem op zijn 
verzoek of op verzoek van zijn wettelijken 
vertegenwoordiger gegeven voor rekening 
van dengene, te wiens laste de uitkeering 
komt. 
• c. Is de getroffene ten gevolge van het 
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ongeval in een althans voorloopig blijven
den toestand van hulpbehoevendheid, die 
geregeld oppassing en verzorging noodig 
maakt, dan heeft de getroffene, indien de 
uitkeering met het oog op de omstandighe
den, waarin hij verkeert, niet voldoende is 
voor zijn onderhoul:I, voor den duur van die 
hulpbehoevendheid en van het bestaan der 
bedoelde omstandigheden recht -óp een ver
hooging der uitkeering tot ten hoogste hon
derd procent van zijn ·dagloon.". 

2. Het derde lid wordt gelezen als volgt: 
"3. a. Aan een getroffene, die wegens 

Slijvende ongeschiktheid tot werken een uiL 
keering ontvangt, berekend naar een verlies 
van arbeidsgeschiktheid van vijftien procent 
of minder, en die op het tijdstip van h'et 
ongeval den leeftijd van 50 jaar nog niet had 
bereikt, kan op zijn verzoek als afkoopsom 
zijner uitkeering worden gegeven een bedrag 
in eens van driemaal de uitkeering over een 
jaar, berekend naar de uitkeering, waarop 
de getroffene aanspraak had op den dag, 
waarop het verzoek is ontvangen. Door de
zen afkoop is, behoudens het recht op scha
deloosstelling, geregeld in het achtste lid van 
dit artikel, elk recht op schadeloosstelling 
ter zake van het betrokken · ongeval, zoowel 
voor den getroffene als voor diens betrek
kingen, vervallen. 

b. Aan vreemdelingen, die wegens blij
vende ongeschiktheid tot werken een uitkee
ring ontvangen en aan de gezamenlijke na
gelaten betrekkingen van vreemdelingen, die 
een uitkeering, als bedoeld in het twee:ie lid 
van dit artikel. ontvangen, k,m, indien zij 
hun woonplaats in het buitenland hebben, 
op hun verzoek als afkoopsom hunner uit
keering worden gegeven een bedrag in eens 
van driemaal hun uitkeering over een jaar, 
berekend naar de uitkeering, waarop zij aan_ 
spraak hadden op den dag, waarop het ver
zoek is ontvangen. Door dezen afkoop is elk 
recht op- schadeloo11stelling ter zake van het 
betrokken ongeval, zoowel voor den getrof
fene als voor diens betrekkingen, vervallen. 

c. Indien een getroffene, die wegens blij
vende ongeschiktheid tot werken een uit
keering ontvangt, zich langer dan een jaar 
onafgebroken buiten Nederland en de daar
aan grenzende, bij algemeenen maatregel 
van bestuur aan te wijzen landstreken op
houdt. bestaat de bevoegdheid alle aanspra
ken op schadeloosstelling ter zake van het 
betrokken ongeval af te koopen ,met drie
maal de uitkeering per jaar, indien de ge
troffene op het tijdstip vàn het ongeval den 
leeftijd van 50 jaar nog niet had bereikt en 
indien en zoolang de uitkeering een en twin_ 
tig procent van het dagloon of minder be
draagt. 

d. Indien de in het tweede lid van dit 
artikel onder a bedoelde vrouw een nieuw 
huwelijk aangaat, ontvangt zij een bedrag 
in eens van tweemaal haar uitkeering over 
een jaar.". 

3. In het vierde lid vervallen de woor
den: ,.en algemeen erkende Christelijke: 
feestdagen". 

4. In het zevende lid worden de woor-
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den: ,,een driehonderd en negende gedeelte" 
vervangen door de woorden: ,,een driehon
derd en dertiende gedeelte" en worden de 
woorden: ,,acht gulden" vervangen door de 
woorden: ,,tien gulden". Aan dat lid worden 
de volgende woorden toegevoegd: 

,,Onze Minister kan bepalen, dat aan ge
troffenen, voor zoover betreft de uitkeering 
na het verstrijken van den termijn, bedoeld 

· in het eerste lid van dit artikel onder 1, en 
derzelver nagelaten betrekkinge·n. indien die 
getroffenen beboeren tot door Onzen Minis
ter aan te wijzen groepen van schepelingen., 
en zij op het tijdstip van het ongeval nog 
niet den door Onzen Minister te bepalen 
leeftijd hebben bereikt, uitkeering wordt 
verleend naar het dagloon, door Onzen Mi
nister bepaald voor een andere groep dan 
die, waartoe de getroffene ten tijde van het 
ongeval behoorde,". 

5. Het lid 7a wordt geacht te rekenen 
van 19 Juli 1944 te zijn vervallen. 

6. De leden 8, 9 en 10 worden vervan
gen door de volgende vijf leden: 

"8. Het in het eerste lid bedoelde lid 
van de bemanning heeft bovendien, ter zake 
van het hem overkomen ongeval, aanspraak 
op genees. en heelkundige behándeling of 
vergoeding daarvoor volgens regelen, bij al
gemeenen maatregel van bestuur te stellen. 
Onder geneeskundige behandeling is begre
pen het verstrekken van kunstmiddelen, 
voor zoover deze zijn geschiktheid tot wer
ken kunnen bevorderen of tot verbetering 
van zijn levensomstandigheden kunnen bij
dragen, zoomede het onderricht in het ge
bruik dier kunstmiddelen. Voor de toepas
sing van de artikelen 3, S, 6, 7, 9 en 24 
wordt de geneeskundige behandeling of de 
vergoeding daarvoor als uitkeering be
schouwd. Over de dagen, waarop de getrof
fene ten gevolge van het ongeval voor reke
ning van dengene, te wiens laste de uitkec;
ring komt, verblijft in eenige inrichting in 
het land, waar hij geacht moet worden thuis 
tè behooren. wordt hem, indien hij niet ge
huwd en geen kostwinner is, een derde ge
deelte van de geldelijke schadeloosstelling 
uitgekeerd, waarop hij anders recht zou heb. 
ben gehad. 

9. · Voor de toepassing van deze wet wor
den met een ongeval, overkomen in verband 
met de dienstbetrekking, gelijkgesteld de 
.ziekten, voorkomende op een bij algemeenen 
maatregel van bestuur vast te stellen lijst 
van ziekten, indien een lid der bemanning 
van het zeevaartuig die ziekte heeft gekre
gen· !Il verband met de dienstbetrekking. De 
ziekte wordt, tenzij het tegendeel blijkt, ge
acht verband te houden met de dienstbe
trekking, indien zij zich gedurende de 
dienstbetrekking of binnen den bij alge
meenen maatregel van bestuur vast te stel
len termijn na het eindigen der dienstbe
trekking openbaart. 

10. Indien een lid der bemanning een 
:ziekte heeft gekregen, ten aanzien waarvan 
hij heeft geweigerd een prophylactische be
handeling te ondergaan dan wel heeft nage
laten zich aan een zoodanige behandeling 
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te onderwerpen, ofschoon hem daartoe kos
teloos gelegenheid werd geboden, is de ge
lijkstelling, in het vorige lid bedoeld, niet 
van toepassing, tenzij van een zoodanige 
behandeling bijzonder gevaar voor de ge
zondheid van den betrokkene: was te duch
ten dan wel door hem aan den eigenaar van 
het zeevaartuig een schriftelijke verklaring 
is overgelegd, dat zijn weigering is gegrond 
op gewetensbezwaar. Op zoodanige verkla
ring wordt geen acht geslagen, indien bewijs 
geleverd wordt van de onjuistheid of on
houdbaarheid daarvan. 

11. Indien een door een ongeval getrof
fen lid der bemanning niet de medewer
king verleent, die redelijkerwijze van hem 
verlangd kan wordèn. tot het herkrijgen 
van zijn gezondheid of zijn arbeidsvermo
gen, voor zoover deze door het ongeval zijn 
geschaad, zal bij de schatting·• der mate van 
ongeschiktheid tot werken de toestand in 
aanmerking genomen kunnen worden, die 
naar alle waarschijnlijkheid zou zijn ont
staan, indien die medewerking ten volle 
was verleend. 

12. Indien de getrofféne ten g volge 
van het hem overkomen ongeval overlijdt, 
heeft degene, die de begrafenis heeft belfos
tigd, jegens· dengene, te wiens laste de uit, 
keeringen, bedoeld in het tweede lid van 
dit artikel komen of zouden komen, aan
spraak op vergoeding van de kosten der be
grafenis tot een bedrag van ten hoogste 
dertig maal het dagloon van den getrof- ' . 
fene.". 

Art. III. Artikel 2bis der Zeeongevallen. 
wet 1919 vervalt. 

Art. IV. In &rtikel 9 der Zeeongevallen
wet 1919 worden achter de woorden: ,,of op 
de beslissing van den rechter" ingevoegd 

' de woorden: ,,of ingeval door partijen een 
overeenkomst was aangegaan, als bedoeld 
in het laatste lid van het vorige artikel, op 
de beslissing van scheidsmannen" en wor
den achter de woorden: ,,door den rechter", 
welke tweemaal in het artikel voorkomen, 
telkens de woorden: ,,of door scheidsman-
nen" ingevoegd. • 

Art. V. In artikel n der Zeeongevallen
wet 1919 worden achter het woord "heb
ben" ingevoegd de woorden: ,,tegen den 
persoon of de, personen, ten laste van wie 
de gagiën komen'>, terwijl de komma ach
ter het woord "toekomende" wordt vervan
gen door een punt en de woorden: ,,behou
dens de aanspraak op oppassing en gene
zing, aan eerstgenoemden krachtens het 
Wetboek van Koophandel toekomen'de." 
vervallen. 

Art. VI. Van Ons besluit van 9 Januari 
1941, Staatsblad no. B 1, vervalt het onder 
2a van artikel 2 bepaalde en , vervallen de 
artikelen 3, s en 6. 

Art. VII. In artikel 12 der Ongevalleil
wet 1921 worden de woorden: ,,als regel 
buiten het gezicht der Nederlandsche kust" 
vervangen door de woorden: ,,met vaar
tuigen, waarvoor door het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie een certificaat van 
deugdelijkheid is afgegeven, geldig voor 
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vaar.gebied, liggende buiten 15 mijl van de 
Nederlandsche kust". 

Overgangsbepaling. 

Art. VIII. Indien Onze Minister van So
ciale Zaken op grond van het bepaalde in 
het zevende lid van artikel 2 van de Zee-· 
ongevallenwet 1919 bepaalt, dat · de bedra
gen, welke voor de toepassing van genoem
de wet als dagloon gelden, worden gewijzigd, 
ondergaan de uitkeeringen, bedoeld in het 
eerste en tweede lid van het artikel voor
noemd evenredige wijziging, gerekend van 
den dag af. waarop het gewijzigd vastge
stelde dagloon ingaat. Het bepaalde in den 
vorigen volzin geldt uitsluitend ten aan
zien van de wijzigingen van het dagloon, 
welke ingaan vóór 2 Jànuari 1g46 en ten 
aanzien van uitkeeringen, die verband hou
den met ongevallen v66r I Januari 1946 
overkomen aan leden der bemanning van 
een zeevaartuig, op wie de verplichtingen 
rustten, bedoeld bij Ons besluit van 6 Juni 
1940, Staatsblad no. A 5, ho11dende machti
ging tot het eischen van bijzondere diensten 
bij de scheepvaart en in het Vaarplichtbe
sluit 1942. 

Art. IX. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag' na dien van haar af
kondiging met dien verstande, dat de arti
kelen I tot en met V terugwerken tot 1 Ja
nuari 1946. 

Lasten t:n bevelen, enz. 
• Gegeven ten Paleize Het Loo, den 18den 

September 1946. · 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 1 October z946.) 
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z8 September z946. WET, houdende toe
passing van het Ziekenfondsenbesluit op 
personen in dienst van publiekrechte
lijke lichamen. 

Bijl. Hand. Il z946 I, 239. 
Hand. II IQ46 II, bladz. z76. .J 
Bijl. Hand. I 46/47, 2.19. 
Hand. I 46/47, bladz. 4. 

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

dat het noodzakelijk is een wettelijke voor
ziening te treffen betreffende de toepassing 
van het Ziekenfondsenbesluit voor personen, 
in dienst van publiekrechtelijke lichamen. 

Zoo is het,dat Wij,denRaad van State enz. 
.Art. 1. Voor de toepassing van het Zie

kenfondsenbesluit gelden de personen in 
dienst van een publiekrechtelijk lichaam, die 
ingevolge artikel 25, 1ste lid, onder 2 ° der 
Ziektewet niet krachtens die wet zijn ver
zekerd, als verzekerden ingevolge de Ziekte
wet. 

2. 1. Publiekrechtelijke lichámen, welke 
voor hun personeel, dat verplicht verzekerd 
is ingevolge de Ziektewet, zijn aangesloten 
bij een erkende bedrijfsvereeniging als be
doeld in artikel 89 dier wet, worden voo de 
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toepassing van het Ziekenfondsenbesluit op 
de in artikél I bedoelde personen geacht bij 
die bedrijfsvereeniging te zijn aangesloten. 

2. Publiekrechtelijke lichamen, niet val
lende onder het eerste lid, worden voor de 
toepassing van het Ziekenfondsenbesluit op 
de in artikel 1 bedoelde personen geacht te 
zijn aangesloten bij de ziekenkas van den 
Raad van Arbeid, binnen welks gebied zij 
hun zetel hebben. ' 

3. Het besluit van den Secreta~is- Gene
raal van het Departement van Sociale Zaken, 
betreffende de verzekering ingevolge het Zie
kenfondsenbesluit van personen, in dienst 
van publiekrechteliike lichamen van 13 
Maart I04.~ (Nederlandsche Staatscourant 
van 26 Juli 194_~, no. 142) treedt buiten wer
king. 

4. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden op 4 Maart 1946. 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 18den 

September 1946. 

De Min. van 
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WILHELMINA. 
Sociale Zaken, W. DREES; 

(Uitgeg. 4 October z946). 

z8 September z946. WET, houdende wij-
ziging der Kinderbijslagwet. 

Bijl. Hand. II z945/46. zro. 
Hand. II 1946 II, bladz. 127-rz9. 
Bijl. Hand. I 1946/47, zro. 
Hand. I z946/47, bladz. 4. 

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

dat het wenschelijk is gebleken de Kinder
bijslagwet nader te wijzigen; 

Zoo is het,dat Wij,denRaad van State enz. 
Art. I. De aanhef van artikel 2 der Kin

derbiislagwet wordt gelezen als volgt: 
.,Onder arbeider wordt in deze wet ver

staan de arbeider, die hier te lande in dienst 
is van eene onderneming, alsmede degene, 
die hier te lande in dienst is van een pu
bliekrechtelijk lichaam. uitgezonderd de
gene:". 

Art. II. Artikel 5 der Kinderbijslagwet 
wordt- gelezen als volgt: · 

"1. Met afwijking van het bepaalde ir 
artikel 2 worden niet als arbeider b eschouwd 
zij, voor wie eene regeling in zake de toe
kenning van kinderbijslag is getroffen, welk.
door Onzen Minister als bijzondere regeling 
is erkend. De in den vorigen volzin bedoel
de uitzondering heeft uitsluitend betrekking 
op de dienstverhouding, waarvoor de bij -
zondere regeling geldt. , 

2. Door Onzen Minister kan als bijzon
dere regeling worden erkend eene regeling in 
zake de toekenning van kinderbijslag, ge
troffen voor personen, in dienst van een pu_ 
bliekrechteliik lichaam, van de Naamlooze 
Vennootschap Nederlandsche Spoorwegen 
of van eene onderneming, waarbij de voor
waarden van uitkeering van kinderbijslag 
publiekrechtelijk zijn geregeld. 
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3. De erkenning kan door Onzen Minis
ter worden ingetrokken. indien naar zijn 
oordeel de bijzondere regeling minder gun
stig is dan de ,egeling, neergelegd in deze 
wet.". 

Art. III. In artikel 6 der Kinderbijslag
wet · wordt tusschen "18," en "33" inge
voegçl "28/'. 

Art, IV. Artikel 24. eerste lid, der Kin
derbijslagwet wordt gelezen als volgt: 

,,1. Onder kind wordt in deze wet ver
staan een wettig of gewettigd ll:ind van den 
arbeider of van de(n) echtgenoot(e) van 
den arbeider. 

Onder kind ·wordt in deze wet mede ver
staan een pleegkind van den arbeider dat 
door•hem als een eigen kind wordt o~der
houden en opgevoed.". 

Art. V. Artikel 2:;, tweede lid, der Kin
derbijslagwet wordt gelezen als volgt: 

"2. De kinderbijslag wordt uitgekeerd 
over iederen dag, waarop de arbeider heeft 
gtwerkt, of waarover hij, zonder te hebben 
gearbeid, in -geld vastgesteld loon dan wel 
eene vergoeding door inwisseling van va
cantiebonnen heeft ontvangen. Indien in 
eene onderneming eene verkorte werkweek 
toepassing vindt, waardoor op Zaterdag niet 
wordt gewerkt, wordt de Zaterdag niettemin 
als arbeidsdag beschbuwd. Echter wordt 
over een kalenderkwartaal over ten hoogste 
zooveel dagen kinderbijslag uitgekeerd als 
het bedrag van f 2 .- ten volle begrepen is 
in het door den arbeider in dat kwartaal 
llan loon ontvangen bedrag en nooit meer 
dan over acht en zeventig dagen. Voor de 
toepassing van dit artikel worden uitkee
ringen krachtens een der Ongevallenwetten 
of de Ziektewet, als omschreven in artikel 
:13, tweede lid, als loon beschouwd.". 

Art. VI. In den eersten volzin van het 
derde lid yan artikel 2 7 der Kinderbijslag
wet vervalt het woord "jaarlijks"; de tweede 
volzin van dat lid vervalt. 

Art. VII. Aan artikel 28 der Kinderbij
slagwet wordt de volgende volzin toege
voegd : 

,.Indien in eene onderneming eene ver
korte werkweek toepassing vindt, waardoor 
op Zaterdag niet wordt gewerkt, wordt de 
Zaterdag voor de premieberekening niette
min als arbeidsdag beschouwd.". 

Art. VIII. Deze wet treedt in werking 
op een door Ons te bepalen tijdstip, dat 
voor verschillende artikelen verschillend kan 
worden gesteld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 18den 

September 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 24 September 1946.) 
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18 September 1946. WET, houdende wij
ziging van artikel 11 van het Besluit 
Buitengewone Rechtspleging (Staats-
blad 1943 No. D 63). . 

Bijl. Hand. Il 1945/46, 186. 
Hand. Il 1946 I, bladz. 90. 
Bijl. Hand. I 1946/47, 186. 
Hand. I 1946/47, bladz. 4-5. 
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Wij WILHELMINA.enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is artikel r r van het 
Besluit B4itengewone Rechtspleging te wij
zigen: 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
· Art. 1, Artikel r, van het Besluit Bui

tengewone Rechtspleging wordt gelezen: 
"De toegevoegde raadsman heeft terzake 

van zijn verrichtingen recht op een toelage 
uit 's Rijks kas volgens door

1 
Ons bij alge

meenen maatregel van bestuur te stellen 
regelen" 

2. D~;e wet treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien van haar 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Geg,:ven ten Paleize Het Loo, den 18den 

September 1916. . 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAA'RSEVEEN-. 

(Uitgeg. 24 September 1946). 
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18 September 1946. WET tot wijziging van 
de hooger-onderwijswet. 

Bijl. Hand. Il 4_,/46, 20.,; 
Hand. Il 1946 I. bladz. 91-92; 
Bijl. Hand. I' 46/47, 20.,; 
Hand. I 46/47, bladz. q--13. 

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

dat het wenschelijk is de mogelijkheid te ope
nen om het aantal leden van de colleges van 
curatoren aan de Rijksuniversiteiten, aan de 
gemeentelijke universiteit te Amsterdam 
en aan de technische hoogeschool te verhoo
gen tot zeven; 

Zoo is het.dat Wij,denRaad van State enz. 
Art. 1. Het eerste lid van artikel s6 van 

de hooger-onderwijswet wordt gelezen als 
volgt: 

Aan de technische hoogeschool is een col
lege van curatoren bestaande uit ten minste 
vijf en ten hoogste zeven leden Zij worden 
door Ons benoemd en ontslagen. 

2. Het eerste lid van artikel 74 van de 
hooger-onderwijsw~t wordt gelezen als volgt : 

Met het toezicht op de gemeentelijke uni
versiteit te Amsterdam is belast een college 
van zeven curatoren, waarvan de burgemees
ter lid en voorzitter is, drie leden door Ons 
en drie door den gemeenteraad worden be
noemd en ontslagen. 

3. Het eerste lid van artikel 101 van de 
hooger-onderwijswet wordt gelezen als volgt: 

Aan iedere universiteit is een college van 
curatoren, bestaande uit ten minste vijf en 
ten hoogste zeven leden. Zij worden door 
Ons benoemd en ontslagen. 

4, Deze wet treedt in werking met in
gaag van den dag na dien harer afkondiging. 
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Lasten en bevelen enz. 
Gegeven, ten Paleize het Loo, den 18den 

September 1q46. 
WILHELMINA. 

De Min. van 0. , K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(UitgeR. II October z946). 
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18 September z946. \VET, houdende vast
stelling van een regeling omtrent de 
verbindende kracht van eenige bezet
tingsregelingen betreffende de keuring 
van vee en vleesch. 

Bijl. Hand. JI z946 1, 245; 
Hand. 11 z946 11, bladz. z76. 
Bijl. Hand. 1 46/47, 245; 
Hand. 1 46/4, bladz. 4. 

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

pen, dat het noodzakelijk is nadere • gelin
gen omtrent de verbindende kracht van een 
aantal regelingen betreffende <le keuring 
van vee en vleesch, tijdens de vijandelijke 
bezetting van het Rijk in Europa uitgevaar_ 
digd en in de Nederlandsche Staatscourant 
openbaar gemaakt; 

Zoo is het,dat Wii,denRaad van State enz. 
Art. 1. De navolgende, in de Nederland

sche Staatscourant openbaar gemaakte 
besluiten van den ·Secretaris-Generaal 
van het Depl\rtement van Sociale Za
ken, welke ingevolge artikel 15, eerste lid, 
van het Besluit Bezettingsmaatregelen 
(Staatsblad No. E 93) voorloopig zijn ge
schorst, treden voorloopig wederom in wer
king: 

1°. het besluit van 13 Februari 194-1 
(Nederlandsche Staatscourant van 18 Fe
bruari 1941, no. 34) ·betreffende runderhui
den· 

2 ~. het besluit van 8 Mei 1941 (Neder
landsche Staatscourant van 19 Mei 1941, 
no. 96) tot afwiiking van het bepaalde in 
artikel 17 der \,1eeschkeuringswet ' (Staats-

' blad 1919, no. 524) ;· 
~

0
• het besluit van 8 Augustus 1941 

(Nederlandsche Staatscourant van 28 
Augustus 1941, no. 167) tot wijziging van 
artikel 44 der Vleeschkeuringswet (Staats
blad 1919, no. 524); 
4°. het besluit van 6 September 1941 

(Nederlandsche Staatscourant van 24 Sep
tember 1941, no. 186) betreffende de ver
werking van bloed tot bloedplasma; 

5°. het besluit van 3 Juni 1942 (Neder
Jandsche Staatscourant van 3 Juni 1942, no. 
105, verbeterd in no. p:08 van 8 Juni 1942), 
tot uitvoering van artikel 2 der Vleesch
keuringswet (Staatsblad 1919, no. 524); 

6°. het besluit van 25 Augustus 1942 
(Nederlandsche Staatscourant van 24 Sep
tember 1942, no. 186) tot wijziging van de 
artikelen 8, 9 en 50 der Vleeschkeuringswet 
(Staatsblad 1919, no. 524); 

7° . • het besluit van 10 Juli 1943 (Ne
, derlandsche Staatscourant van 4 Augustus 

1943, no. 149) tot aanvulling van de arti-
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kelen 35 en 39 der Vleeschkeuringswet 
(Staatsblad 1919, no. 524). 

2. Artikel 6 van het Besluit Bezettings
maatregelen vindt op de besluiten, vermeld 
in artikel 1, overeenkomstige toepassing. 

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

L asten en bevelen, eriz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 18den 

September 1946. 
WILH}j:LMINA. 

De Min, van Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. z9 Nov. z946.) 
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z8 September z946. WET, betreffende 
Zyivering van de Nederlandsche ridder
orden. 

Bijl. Hand. 11 z945/46, z9z. 
Hand. 11 1946 l, bladz. 90. 
Bijl. Hand. 1 z946/47, z9z. 
Hand. 1 1946/47, bladz. 5..l....9. 

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

ben, dat het wenschelijk is, met afwijking in 
zooverre van de bestaande wettelijke bepa
lingen, de mogelijkheid te openen om de 
Nederlandsche ridderorden en den kring van 
begiftigden met het eereteeken voor krijgs
verrichtingen te zuiveren van personen, die 
van ontrouw aan de zaak van Ons Konink
rijk of aan Ons hebben doen blijken, dan 
wel als vreemdeling dp eenigerlei wijze 
hebben· deelgenomen aan den strijd tegen 
Ons Koninkri;k of dezen hebben bevorderd; 

Zoo is het,dat Wij,denRaad van State enz. 
Art. 1. Met afwijking in zooverre van 

de desbetreffende bepalingen, onderschei
denlijk in de Wet van 29 September 1815, 
Staatsblad no. 47, laatstelijk gewijzigd bij 
de Wet van 10 Februari 1910, Staatsblad 
no. 56, van 4 April 1892, Staatsblad no. 55, 
laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 21 
Maart 1923, Staatsblad no. io5, en van 30 
April 1940, Staatsblad no. 100, alsmede in 
Ons besluit van 19 Februari 1869, Staats
blad no. 24, laatstelijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 3 Februari 1939, Staatsblad no. 
541, kan aan hem. die lid is van een der bij 
genoemde wetten ingestelde. orden, of is be
giftigd 'met de in deze wetten genoemde 
versierselen of met het bij gçnoemd besluit 
ingesteld eereteeken, het lidmaatschap van 
die orden, dan wel het recht tot het dragen 
van die versierselen of van dat eereteeken, 

, worden ontnomen, indien hij van ontrouw 
aan de zaak van Ons Koninkrijk of aan 
Ons heeft doen blijken, dan wel als vreem
deling op eenigerlei Wijze heeft deelgeno
men aan den strijd tegen Ons Koninkrijk 
of dezen heeft bevorderd. 

2. 1. De maatregel, bedoeld in artikel 
1, wordt door Ons genomen op voordracht 
van Onzen Minister van Binnetl,landsche 
Zaken of. indien de onderscheiding op voor
dracht van een of meer van Onze overige 

• 

• 

.. 
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Ministers werd toegekend, op de gezamen
lijke voordracht van Onzen Mini.ster van 
Binnenlandsche Zaken en dien Minister of 
die M inisters. 

2. Alvorens een voordracht te doen, wint 
de betrokken Minister, of winnen de betrok_ 
ken Ministers advies in; 

a. wanneer het betreft ridders van de 
Militaire Willems-Orde of personen, begif
tigd met het eereteeken voor belangrijke 
krijgsverrichtingen, van een door Ons in te 
stellen commissie, bestaande uit drie leden, 
Nederlanders, voor zooveel mogelijk ridders 
van de Militaire Willems-Orde of begiftigd 
met het eereteeken voor belangrijke krijgs
verrichtingen; 

b. wanneer het betreft personen, begif
tigd met de versierselen van de Orde van 
den Nederlandschen Leeuw of de Orde van 
Oranje-Nassau, van een door Ons in te stel
len commissie, bestaande uit drie leden, 
Nederlanders, begiftigd met de versierselen 
van de Orde van den Nederlandschen Leeuw 
of van de Orde van Oranje-Nassau. 

3. Ons besluit tot het nemen van den in 
artikel 1 bedoelden maatregel wordt bekend. 
gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant 
en in één of meer door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan te wijzen dag
bladen. 

3. 1. Hij, die een versiersel of ordetee
ken, verbonden aan een der in artikel 1 be
doelde orden, dan wel het daargenoemde 
eereteeken draagt of anderszins de waardig
heid van ordelid of begiftigde in het maat
schappelijk leven voert, wetende, dat de 
bevoegdheid daartoe hem overee·nkomstig 
deze wet is ontnomen, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes maan
den Qf geldboete van ten hoogste zeshonderd 
gulden. · 

2. Het feit wordt beschouwd als misdrijf. 
4. Deze wet kan worden aangehaald on

der den titel "Wet Zuivering Nederlandsche 
ridderorden 1y46", met vermelding van het 
nummer van het Staatsblad, waarin zij is 
geplaatst, 'en treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien harer .afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 18den 

September 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnen!. Zaken, BEEL. 
De Min. van Oorlo~. A. H. J. L. FIEVEZ. 
De Min. van Marine, 
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J. J, A. S CHAGEN VAN LEEUWEN. 

(Uitgeg. 27 September 1946.} 

18 September 194(h BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Algemeen. Regle;nent 
Dienst. 

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

Verkeer van 12 Augustus 1946, No. 74236/ 
13767, Directoraat-Generaal van het Ver
keer, Afdeeling Vervoerwezen; 
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Gelet op artikel 2 7 der Spoorwegwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

2 7 Augustus 1946, No. 16); 
Gezien het na.der rapport van Onzen voor_ 

noemden Minister van II September 1946, 
No. 80001/13767, Directoraat-Generaal van 
het Verkeer, Afdeeling Vervoerwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In het Algemeen Reglement Dienst, -vast

gesteld b ij Koninklijk besluit van 15 Mei 
•1933 (Staatsblad no. 277)' het laatst gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 26 Februari 
1946 (Staatsblad no. G37) een nieuw arti
kel 52 A op ✓te nemen, luidende: 

,,Artikel 52 A" 

"Vervoer van reizigers in gesloten 
goederenwagens''. 

"Indien door bijzondere omstandigheden 
niet voldoende rijtuigen beschikbaar zijn, 
kan de Minister, met afwijking van de ar
tikele1t 58, 67 en 68 van dit Reglement, 
toestálm. dat reizigers in gesloten goederen
wagens worden vervoerd, mits 

a. die wagens voorzien zijn van lucht
rem of luchtleiding en daaraan aangesloten 
zijn, doch met dien verstande, dat niet . ver
eischt is, dat het remwerk in eiken wagen 

in werking kan worden gebracht; · 
b. de schuifdeuren tijdens den rit in ge

deeltelijk geopenden stand zijn vastgezet; 
c. de trein met geen grootere snelheid 

dan 80 kilometer in het . uur wordt ver
voerd; 

d. die wagens zooveel mogelijk van zit
benken zijn "oorzien." 

Onze 1\/!inister van Verkeer is belast met 
de uitvoering van dit besluit. hetwelk in 
het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal war-• 
den. 

Het Loo, den 18den September 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Verkeer, H. Vos. 

(Uitgeg. II October :r.946.) 
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:r.8 September 1946, BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Landbouwuitvoer
besluit 1946 (Algemeene Voorwaarden). 

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

Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
van 12 Juli 1946, No. 4167/600, Afdeeling Ju
ridische Zaken, Letter L; 

Gelet op de artikelen 8, 9 en 10 van de 
Landbouwuitvoerwet 19:-18; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken de regeling, vervat in het Landbouw
uitvoerbesluit 19.'N (Algemeene Voorwaar
den) door een nieuwe te vervangen; 

Den Raad van State gehoord (advies vàn 
13 AugusJ:us 1946, No. II); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van II Septembt!r 1-946, 
No. 7813Î716, Afdeeling Juridische Zaken, 
Letter L; 
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Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

§ z. Inleidende Bepaling. 

· Art. 1. In dit besluit wordt verstaan on
der: 

1. ,,Onze Minister": Onze met de zaken 
van den landbouw,,belaste Minister; 

2. ,,Wet": de Landbouwuitvoerwet 1938; 
3. ,,Uitvoercontrolebesluit": een alge

meene maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artikel 2 der Wet; 

4. .,Uitvoercontrole-orgaan": een rechts
persoonlijkheid bezittende instelling, welke • 
door Ons in een Uitvoercontrolebesluit is be
last met het toezicht op de naleving der bij . 
of krachtens dat besluit gestelde eischen, als. 
mede met de keuring, bedoeld in artikel 5 
der Wet, of met het toezicht daarop. 

§ 2. Van de Algemeene Voorwaarden. 

2. Een rechtspersoonlijkheid- bezittende 
instelling moet, om door Ons in een Uitvoer~ 
controlebesluit te worden belast met het 
toezicht op de naleving der bij of krachtens 
dat besluit gestelde eischen, alsmede met de 
keuring, bedoeld in artikel 5 der Wet of met 
het toezicht daarop, voldoen aan de navol
gende 

ALGEMEENE VOORWAARDEN A : 

x. zij moet ,\:en doel hebben in het alge
meen belang werkzaam te zijn, voor de ver
betering van een of meer van de in artikel 2 

der Wet genoemde producten, mede of uit
sluitend met het oog oo den uitvoer; 

2. zij mag in geen enkel opzicht werk
zaam zijn met het oogmerk om winst te be
halen; 

;1. zij {ll0et door de samenstelling van 
haar bestuur een algemeen de belanghebben
den vertegenwoordigend karakter hebben; 

, 4, zij moet in staat zijn om, met inacht
neming van de desbetreffende voorschriften, 
haar taak in verband met de Wet nauwgezet 
en prompt te vervullen; 

5. zij moet, indien in een Uitvoercontrole
besluit overeenkomstig artikel 5 van de wet 
een keuripg is ·voorgeschreven, in een Keu
ringsreglement datgene voorschrijven, wat 
noodig is voor een goed verloop der keuring, 
en daarbij tevens regelen stellen inzake het 
beroep van de bij keuring genomen beslis
singen; 

6. zij moet zich onderwerpen aan Rijks
toezicht op de uitvoering der Wet, uit te 
oefenen vanwege Onzen Minister volgens 
door hem te stellen regelen en ten behoeve 
van het welslagen daarvan alle medewerking 
verleenen; 

7. haar statuten en reglementen, alsmede 
wijzigingen en aanvullingen van haar statu
ten en reglementen, behoeven de goedkeu
ring van Onzen Minister; 

8. de voorzitter van haar bestuur moet 
worden benoemd door Onzen Minister; 

g. de benoeming van een directeur be
hoeft de goedkeuring van Onzen Minister; 

10. het financieel beheer moet geschieden 
onder toezicht van Onzen Minister; 
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n. haar statuten ·moeten bepalingen be
vatten, overeenkomstig het bij dit artikel, 
onder de nummers 6 tot en met 10, voor-
geschrevene; / 

12. haar statuten moeten voorts de be
paling inhouden, dat door Onzen Minister 
een of meer ' Personen kunnen worden aan
gewezen, die recht van toegang hebben tot de 
vergaderingen van het bestuur en bevoegd 
ziin aan de beraadslagingen, daarvan deel te 
nemen. 

3. Een Uitvoercontrole-orgaan moet, om 
door Ons in een Uitvoercontrê>lebesluit te
vens te worden bevoegd verklaard tot het 
uitreiken van merken, teekenen en bewijs
stukken, als bedoeld in artikel 6 der Wet, 
voldoen aai;i de navolgende · · 

ALGEMEENE VOORW AARI;;>EN B: 

Zijn Keuringsreglement of eenig ander 
zijner reglementen moet regelen geven in
zake 

1. de uitgifte, den geldigheidsduur, de in
houding en de inlevering van die merken, 
teekenen en bewijsstukken; 

2. het toezicht op de naleving der onder 1 

bedoelde voorschriften; 
-~- het doen van verslag aan Onzen Mi

nister aangaande het verloop der uitgifte en 
al wat daarmede samenhangt. 

4. Een Uitvoercontrole-orgaan, dat door 
Ons in een Uitvoercontrölebesluit is bevoegd 
verklaard tot het uitreiken van merken, tee
kenen en bewijsstukken, als bedoeld in arti
kel 6 der Wet. moet, om door Ons bij be
doeld besluit ove~enkomstig artikel g van 
de wet te kunnen worden onderworpen aan 
de bepaling, dat dit uitr-eiken !echts aan of 
ten behoeve van bij dit orgaan aangeslote
nel) mag geschieden, voldoen aan de navol
gende 

ALGEMEE~E VOORWAAltDEN C : 
1 . zijn statuten moeten bepalen <lat: 
a. iedere aangeslotene verplicht is tot 

stipte naleving van de in zijn statuten, Keu_ 
ringsreglement en andere reglementen gé
geven voorschriften, alsmede van de beslui
ten van het bestuur, die te zijner kennis of 
ter kennis van de aangeslotenen zijn ge
bracht; 

b. een aangeslotene door het bestuur kan 
worden geschorst of geschrapt, wanneer hij 
op ernstige wijze de belangen, welke het 
Uitvoercontrole-orgaan dient te behartigen, 
schaadt of heeft geschaad; alles ter beoor
deeling van het bestuur; 

c. niet-nakoming van eenige in zijn sta
tuten, zijn Keuringsreglement en andere re
glementen den aangeslotenen opgelegde ver
plichting door- het bestuur kan worden ge
straft met een geldboete van ten hoogste 
f 10,000: 

d. van de besluiten val\ het bestuur tot 
weigering van toelating als aangeslotene, tot 
schorsing, schrapping of beboeting den be
trokkene binnen een nader bij de statuten 
te bepalen termijn, welke niet langer mag 
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zijn dan één maand, na de dagteekening 
van de mededeeling van zoodanige besluiten 
beroep open staat bi_i een Raad van Beroep; 

2. zijn statuten of een zijner reglementen 
moeten voorts bepalingen bevatten overeen_ 
komstig hetgeen in de volgende artikelen 
ten aanzien van de samenstelling en werk
wijze van den Raad van Beroep is gesteld. 

5. 1. De Raad van Beroep bestaat uit 3 
. leden en evenveel plaat~vervangers, die gee!1 
deel mogen uitmaken van het bestuur van 
het Uitvoercontrole-orgaan en benoemd 
worden door Onzen Minister, op voorstel 
van het bestuur. 

2. Zij worden telkens benoemd voor een 
tijdvak van 6 jaar; om de 2 jaar treedt een 
hunner met zijn plaatsvervanger af; zij zijn 
teratond herbenoembaar. 

3. De besluiten van den Raad van Be
roep zijn bindend voor het Uitvoercontrole
orgaan en voor den appellant. 

6. 1. Het beroep moet worden ingesteld 
door indiening van een met redenen om
kleed bezwaarschrift. dat als aangeteekend 
stuk aan den Raad van Beroep moet wor
den toegezonden. 

2. Tegelijk met het indienen van het 
bezwaarsch1ift zal de appellant als voorschot 
moeten storten een bedrag van f 100 ter 
latere verrekening met eventueel door hem 
te betalen kosten. 

7. Het beroep schorst alle genomen be
sluiten, met uitzondering van dat tot wei
gering van toelati.ig als aangeslotene bij het 
Uitvoercontrêle-orgaan. 

8. De kosten van het beroep komen in 
• den regel ten laste van de in het ongelijk 

gestelde partij; in bijzondere gevallen kan 
de Raad van Beroep hierván bij met rede
nen omkleede beslissing afwijken. 

9. De bestuursleden en het personeel van 
het Uitvoercontrole-orgaan zijn verpl,icht 
den Raad van Beroep desgevraagd van 
voorlichtin~ te dienen. 

10. De leden van den Raad van Be10ep 
zijn v erplicht tot geheimhouding van alles, 
wat zij in verband met de uitoefening hun
ner functie omtrent persoonlijke en zake
lijke omstandigheden van een appellant er
varen. 

11. Al hetgeen verder voor het goed ver~ 
loop van de werkzaamheden van den Raad 
van Beroep noodzakelijk blijkt, wordt ge
regeld in de statuten of in eenig reglement 
van het Uitvoercontrole-orgaan. · 

§ 3. Van de berekening en het verhaal der 
kosten en van het doen1 stel}en van 

zekerheid. 

12. De Uitvoercontrêle-organen stellen 
, een tarief vast voor de kosten van de con

trole en een regeling van de wijze van in
ning dier kosten. Dit tarief eJl deze regeling 
behoeven de goedkeuring van Onzen Mi
nister. 

13. 1. De -qitvoercontrole-organen zijn 
bevoegd van degenen, die producten onder
werpen aan een keuring, of van degenen. 
aan wie zij merken, teekenen of bewijsstuk
ken als bedoeld in artikel 6 der Wet, uit-
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reiken, te eischen, dat zij zekerheid stellen 
voor de juiste naleving van de uit die wet 
voortvloeiende verplichtingen. 

2. Die zekerheidsstelling moet geschie
den volgens door de Uitvoercontrole-orga
nen vast te stellen regelen, welke de goed
keuring van Onzen M inister behoeven. 

§ 4. Slotbepalingen. 
14. M et ingang van den dag, waarop dit 

besluit in werking treedt, komt het Land
bouwuitvoerbesluit 1939 (Algemeene Voor-
waarden) te vervallen. , 

15. Dit besluit kan worden aangehaal, 
onder den naam van: ,,Landbouwuitvoerbe
sluit 1946 (Algemeene Voorwaarden)". 

16. Dit besluit treedt in werking me1 
ingàng van den tweeden dag na dien zijnet 
afkondiging in het Staatsblad. 

Onze Minister van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening is 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 aan de Algemeene Rekenka
mer. 

Het Loo, den 18den September 1946. 

WILHELM NA. 
De Min. v. L., V. en V., S_. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. II October 1946.). 
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19 Sept'e1nbe1· 1946. WET tot heffing van een 
vermogensaanwasbelasting. 

B ijl . Hand. Il 45i46, 166. 
H and. II 1946 11, bladz. 18 -31, 33-64, 

92-91, 108-121. 
Bijl. lland. l 46/41, 166. 
Hand. l 46/.p, bladz. 15-48. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Allen, die deze zulJen zien of hooren lezen, 

s1I t! doen te weten: 
· Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het noodig is een belasting te heffen van 
toenemingen van vermogen sedert het begin 
van den oorlog; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonrlcn en vnstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan ·bij deze: 

HOOFDSTUK I. 

Belastlngpllcht. 

Artikel 1. 
Onder den naam van vermogensaanwasbe

lasting wordt een directe belasting geheven van 
den vermagensaanwas, die l.eeft plaatsgevonden 
in het belasting-tijdvak, omschreven in artikel 4. 

Artikel 2. 
(1) Aan de belasting zijn onderworpen, on

verminderd het in artikel 31 bepaalde: 
ri . de natuurlijke personen, tlie tusschen 

.9 Mei 1940 en het einde-van het belastingtijdvak 
hier te lande hebben gewoond, behoudens het 
bepaalde in het tweede lid van dit artikel; 

b. de volgende lichamen: 
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I. vennootschappen, welker kapitaal geheel 
of ten deele· in aandeelen is verdeeld (naam
loo1.e vennootschappen en commanditaire ven
nootschappen op aandeelen); 

2. oöperatieve vereenigingen en andere 
vereenigingen op coöperatieven grondslag; 

3. onderlinge verzekeringmaatscf:iappijen, 
. alsmede vereenigingen, welke op onderlingen 
grondslag als verzekeraar of kredietinstelling 
optreden, 
. inrlien die lichamen bij het einde van hetf 
belastingtijdvak hier te lande waren gevestigd. 

(~) Personen. ,!ie tjjden~ het. bPlastingtijrl
vak zijn overlerlen, zijn niet aan de belasting 
onrlerworpen, tenz i; te hnnnen aanzien <trtikel 
27 van rleze wet van toepassing is, rlan wel een 
of meer der krachtens erfrecht bevoordeelen 
in rlen zin van artikel 18 van rleze wet op het 
tijrlst-ip van het overlijden niet hier te lande 
woonden. 

(3) [nrlir,n een naamlooze vennootschap bij 
het einrle van het helastingtijrlvak voor de hef-

• fing van de vennootschapsbelasting geacht 
worrlt te zijn opgegn,an in een lichaam, vallende 
onrlrr hPt eerste lirl, letter b, dat al !mar aan
do<'len hezat, worrlt voor rle vermogensaanwas
belasting hetzrlf<le aangenomen. 

(1-) Vo-,r de tMpassing van rleze wet wordt 
als commanrlitaire vennootschap op aandeelen 
beschouwd d<' commanditaire vennootschap, 
wa1trhij toetreding of vcrvanginl-' van <'Omman
ditaire vonnooten, andPrs dan krachtens ·ver
erving of legaat, kan nla~ts vinrlen zonder uit
drukkelijke toestemming van alle vennooten, 
beheerend11 zoowel als commanditaire. 

Artikel 3. 
Waar iemand woont, nf waar een lir,haam is 

gevestigd, worrlt naar de omstandigheden be
oordeC'M, met dien verstande, dat: 

n. Ris niP.t hier te lm-irle wonende worrlt be
sci-;ouwd h\j die tijdelijk in het la.nd verblijft 
en, hPtzii in een der andere rlerlen vstn het 
Koninkrijk ,rnont, hetz(j aldaar nog gpacht 
worrlt te wonen v,.,lgens de alrlaar f.?eldende 
wetgeving inzake belastingen naar inkomen. of 
vermo,g,•n; 

b. geacht worden hin te lande te wonen 
Ne,krlitnders, die uit hoofde van hun dienst
betrekking als rjjksam:btenaar in vasten dienst 
buiten het Koninkrijk verbliif houden en in het 
land, alwaar zi.i verhliif houden, uit hoofde van 
hun ambt gehePl of ten deele vrijgesteld zijn 
van aldaar geheven pRrsoonlijke lasten, als
mede de b(i hen inwonende leden van hun gezin, 
indien de vri_istPlling van lasten zich tot die 
gezinsleden uitstrekt; 

c. hij die, na het land sedert 30 April 1939 
metterwoon te hebhen verlaten, vóór het einde 
van het bPlastingtjjdvak weer bier te lande is 
gaan wonen, geacht wordt hier te lande te zijn 
blijven wonen; 

rl. hii die na 30 April 1939, doc}j, vóór 10 
Mei 191-0 het . land metterwoon heeft verlaten 
en niPt vóór het Pinde van het belastingt(idvak 
weer hier te lanctè is gaan wonen, gPacht wordt 
tot het Pinde van het belastingtiidvak of tot 
het vroegere tijdstip van zijn overliiden hier te 
landP te hebhen gewoond, t enzii overtuigend 
worrlt. aangetoond, dat hPt land mPtterwoon is 
verlaten in verband met werkzaamheden, welke 
het overbrengen ,an cle woonplRats plegen mede 
te brengen, dan wel dat ten tijde van het ver-

.. 
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t rek het stl)llige voornemen bestond, niet binnen 
drie jaar metterwoon in het land terug te 
keeren; 

e. hij die het land na 9 Mei 1940, doch vóór 
het einde van het belastingtijdvak metterwoon 
heeft verlaten, in elk geval geacht wordt tot 
het einde van het belastingtijdvak of tot het 
vroegere tijdstip van zijn overlijden bier te 
lande te hebben gewoond; . 

f. lichamen, die naar Nederlandsch recht 
ziin opgericht, geacht worden hier te lande te 
zijn gevestigd. 

Artikel 4. 
(1) Het begin van het belastingtijdvak is 

het begin van Mei 1940, het einde van het 
belastingtijdvak is het einde van December 
}945. 

(2) De peildata voor de bepaling van het 
vermogen vallen samen met het begin en het 
einde van het belastingtijdvak, ·behoudens het
geen in de volgende leden van dit artikel is be
paald . 

(3) Ten aanzien van belastingplichtigen, 
voor wie het hier te lande wonen of gevestigd 
zijn een aanvang heeft genomen in het belas
tingt\jdväk, is het tij~stip van dien aanvang 
de eerste peildatum. 

( 4) Ten aanzien van natuurlijke personen, 
die in den loop van het belastingt(jdvak zijn 
overleden, is het tijdstip van overlijden de 
tweede peildatum. 

HOOFDSTUK II. 

)oorwerv van de belasting. 

Artikel 5. 
(1) - De vermogensaanwas wordt berekend 

door het voordeelige verschil tusschen het zui
vere vermogen van den belastingplichtige op 
den tweeden peildatum (eindvermogen) en het 
zuivere vermogen op den eersten peildatum 
(beginvermogen), beide berekend volgens de ' 
hoofdstukken IIJ of JV van deze wet, te ver
meerderen met de in de hoofdstukken III en 
IV omschreven bijtellingen en het aldus ge
vonden bedrag te verminderen met de aldaar 
omschreven iiftrekposten, dan wel, indie het 
beginvermogen grooter is dan het eind vermogen, 
door het voordeelige verschil tuss~hen de bij
tellingen en den achteruitgang van het zuivere 
vermogen te verminderen met de aftrekposten. 

(2) De vermogensaanwas wordt niet hooger 
gesteld dan het eindverinogen, vermeerderd -
voor wat betreft natuurljike personen - met 
de op den <o-oet van artikel 16 bij t e tellen 
schenkingen. 

HOOFDSTUK III. 

De vermogensaanwas ten aanzien van " 
natuurlijke personen. 

A. Vermogen op de peild,ata. 

Artikel 6. 
(1) Behoudens h"tgeen hierna i~ bepaald, 

worden het beginvermogen en het eindvermogen 
berekend overeenkomstig de artikelen 3, 4, 6, 
letters d tot en met 'J, 7 en 8 van de Wet op 
de Vermogenshelasting 1892. 

(2) De ondernemingsbelasting, verschuldigd 
naar den grondslag bedrijfsopbrengst, wordt 
geacht reeds verschuldigd te zijn bij het einde 
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van het tijdvak, waarover zij wordt berekend. 
(3) Behoudens de toepassing van de arti

kelen 7, vierde lid, 9, eerste lid, 10, vierde lid, 
11, tweede lid, en artikel 12, eerste lid, wordt 
het vers'chil tusschen de bezittingen en de 
schulden, die ingevolge de Wet op de Vermo
gensbelasting 1892 bij het bepalen van het 
zuivere vermogen op 1 Mei 1940 - of, in geval 
van geboorte of vestiging hier te lande na 1 Mei 
1940, bij het bepalen van het zuivere vermogen 
op den datum van geboorte of vestiging - in 
aanmerking zijn of zouden moeten zijn geno
men, bepaald: 

a. in de gevallen waarin voor het belasting
jaar 1940/1941 of het ten tijde van de geboorte 
of vestiging hier t e lande loopende belastingjaar 
een aanslag of navorderingsaanslag in de ver
mogensbf'1asting is opgelegd: op het zuivere 
vermogen, waarnaar deze aanslag is berekend; 

b. in de gevallen ";'aarin artikel 3, derde 
"lid, van het Buitengewoon Navorderingsbesluit 
toepassing heeft gevonden: op het zuivere ver
mogen, waarnaar vermogens belasting is biJ be
taald; 

c. in de overige gevallen: op het bedrag, 
dat aannemelijk wordt gemaakt, doch niet 
hooger dan op een bedrag, waarnaar de belas
tingp1ichtige op 1 Mei 1940 - of, in geval van 
geboorte of vestiging hier te lande na 1 Mei 
1940, op den datum van geboorte of vestiging 
- nog juist geen vermogensbelasting verschul
digd zou zijn geweest. 

( 4) Voor de toepassing van deze wet wordt 
de vermogensaanwasbelasting niet als schuld 
a,a,ngemerkt. 

Artikel 7. 
(1) Levensmiddelen, welke geen handels

voorraad zijn en niet dienen voor de uitoefening . 
van eenig beroep of bedrijf, blijven hij de be
paling van het vermogen buiten aanmerking. 

(2) De overige in artikel 6, letter a, der 
Wet op de Vermogensbelasting 1892 bedoelde 
zaken - voor zooveel goud- en zilverwerk, 
paarlen en edelgesteenten betreft ook indien 
de gezamenlijke waarde van het eeri en ander 
meer bedraagt dan f 2000 - worden in aan
merking genomen voor hun ·verkoopwaarde. 

(3) De verkoopwaarde op den tweeden peil
datum van in het tweede Jid bedoelde zaken 
wordt niet hooger gesteld dan de waarde, waar
voor die zaken in aanmerking zijn genomen op 
den eersten peildatum, dan wel, in geval van 
latere verkrijging door den belastingplichtige, 
niet hoog~r dan de verkoopwaarde ten tijde 
van de verkrijging! 

(4) Bij het berekenen van hel beginvermo-
' gen wordt. de verkoopwaarde van in het tweede 

hd bedoelde zaken, welke na den eersten peil
datum zijn verloren gegaan door oorlogsom
standigheden of toe,al, ten minste op de des
wege ontvangen schadevergoeding gesteld. 

Artikel 8. 
(l) Als bestanddeel van het vermogen op 

den tweeden peildatum worden mede aange
merkt: 

a. de waarde van goodwill, welke de be
lastingplichtige of zijn rechtsvoorgangers onder 
algemeenen titel op of na den eersten peildatum 
onder bezwarenden titel hebben verkrege_n ; 

b. het recht op een al dan niet ingegaan pen
sioen, dat, ·anders dan bij het sluiten van een 
eerste. arbeidsovereenkomst tusschen den be-
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lastingplichtige en denzelfden werkgever na 
den eersten peildatum is ontstaan. 

(2) Voor de toepassing van deze wet worden 
onder goodwill niet begrepen octrooien, licentie
rechten, auteursrechten en dergelijke tot de 
bezittingen beboorende rechten. 

(3) Dè waarde van goodwill, als bedoeld is 
in het eerste lid, wordt gesteld op het bedrag 
of de geldswaarde van de tegenprestatie van 
den belastingplichtige en zijn rechtsvoorgangers• 

· onder a.lgemeenen titel, verminderd met de 
volgens goed koopmansgebruik toegepaste af. 
schrijvingen over het tijdvak van de verkrijging 
tot aan den tweeden peildatum. 

( 4) Het in het . eerste lid, letter b, bedoelde 
recht op pensioen wordt slechts in aanmerking 
genomen tot het bedrag, waarmede de waarde 
daarvan OJ-1 den tweeden peildatum f 15,000 te 
boven gaat. Het blijft buiten beschouwing, 
wanneer het recht op pensioen bij of ter zake 
van het eindigen van de dienstbetrekking is 
toegekend door een werkgever, die reeds vóór 
1 Mei 1940 de gewoonte of het stellige voor
nemen had aan personeel in de poBitie en de 
omstanèigheden van den belastingplic-htige 
pensioen te verleenen. 

(5) Indien na den tweeden peildatum het 
vermogen van den belastingplichtige is toege
nomen of afgenomen: 

1. doordat tusschen de peildata tot stand 
gekomen of gewijzigde rechtsbetrekkingen 
krachtens wettelijke bepalingen geheel of ge
deeltelijk zijn erkend, nietig zijn verklaard of 
gewijzigd ziJn vastgesteld, dan wel tusschen•de 
peildata t e niet gegane rechtsbetrekkingen 
krachtens wettelijke bepalingen geheel of ~e
deeltelijk, al dan niet in gewijzigden vorm, ztjn , 
hersteld, eeQ en ander ongeacht of zulks al dan 
niet bij overeenkomst is geschied; 

2. doordat vergoedingen, schadeloosstel
lingen, kwijtscheldingen of teruggaven ten laate 
van het Rijk of ten laste van moles , verzekerin~
maatschappijen zijn toegekend of verleend uit 
hoofde van feiten, die zich tusschen de peildata 
hebben voorgedaan; 

wordt die toeneming of afneming geacht vóór 
den tweeden peildatum te hebben plaatsgevon
den. 

Artikel 1/. 

(1) Niet tot het bedriJfä- of-beroepsvermogen 
van den belastingplichtige behoorende polissen 
van niet ingegane lijfrente of van levensver
zekering - spaarbrieven en bouwspaarbrieven 
daaronder begrepen - en daaraan krachtens 
onherroepelijke begunstiging ontleende aan
spraken blijven bij de berekening van het be
gmvermogen buiten aanmerking. 

(2) Bij de vaststelling van het eindvermogen 
worden de in het eerste lid bedoelde polissen en 
aanspraken in rekening gebracht tot het totale 
bedrag, dat de belastingplichtige of zijn rechts
voorgangers onder algemeenen titel op eeniger
lei wijze sinds den eersten peildatum -voor het 
verkrijgen of behouden van hun rechten hebben 
voldaan, met dien verstand dat de· prPmiën 
si c,chts in aanmerking komen voor zoover zij 
in totaal meer bedragen dan f 156 per kalender
jaar. Ten aanzien van dengene, die t en tijde 
van het verschuldigd worden van de premiën 
niet uitzicht had op een ouderdomspensioen, 
dat in een redelijke verhouding tot zijn arbeids
inkomen staat, wortlt het bedrag van f 156 per 
kalenderjaar verhoogd tot het maximum van 
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hetgeen als premie voor lijfrente ingevolge ar
tikel 16 van het Besluit op de Inkomstenbec 
lasting 194cl als persoonlijke verplichting van 
het onzuivere inkomen kan worden afgetrokken. 

(3) Buiten beschouwing blijven polissen, 
waarop uitsluitend periodieke premiën z(jn vol
daan en waarop uitsluiteml verzekerd z(in een 
of meer uitkeeringen bij overl(jden vóór het 
bereiken van eon bepaalden léeftijd, lager d;l,n 
65 jaar, mits de overeenkomst niet in verband 
staat met een andere · verzekering, bij denzelf
den of een anderen verzekeraar op hetzelfdP 
leven gesloten. 

(4) De waarde van de poliss!ln en aanspra
ken wordt in geen geval hooger gesteld dan op 
hun reservewaarde of het aandeel van den be
lastingplichtige in de reservewaarde. 

(5) De bepalingen van dit artikel zijn niet 
van toepassing op polissen en daaraan ont
leende aanspraken, welke z(jn gesloten of toe
gekend ingevolge of in rechtstreeksch verband 
met een arbeidsovel'eenkomst; deswege gelden 
de bepalingen omtrent rechten op pensioen. 

Artikel 10. 
(1) • Bij het bepalen van het eindvermogen 

wordt de waarde van een hier te lande gelegen 
Ol)roerend goed, _niet vallende onder artikel 14, 
niet hooger gesteld dan op honderd twintig ten 
honderd van de waarde, waarop het onroerende 
goed bij het bepalen van het beginvermogen is 
gesteld, dan wel, indien het onroerende goed 
na den ee!'>lten peildatum is verkregen, op hon
derrl twintig ten honderd van de waarde bij de 
verkrijging. 

(2) Indien een onroerend goed tusschen de 
peildata is vernieuwd, is uitgebreid of verbeterd, 
dan wel daarop rustende lasten z(jn verminderd 
of zijn tenietgo~aan, wordt de daardoor ont
stane waardèstiJjÏng gevoegd bij het bedrag, 
waarop de waarde van het onroerende goed 
ingevolge het voorgaande lid zonder de ver
nieuwing, de uitbreiding; de verbetering, de 
vermindering of het tenietgaan zou zi,in gesteld. 

(3) Voor zoover een hier te lande gelegen 
onroerend goed tusschen de_ peildata door oor
logsomstandigheden te !oor is gegaan, in eigen
dom is gevorderd of ten behoeve van den weder
opbouw is onteigend en deswege vergoedingen 
of schadeloosstellingen zijn toegekend, die 
tezamen meer dan f 3000 bedragen," worden bij 
het bepalen van het eindvermogen de bedoelde 
vergoedingen en schadeloosstellingen slechts in 
aanmerking g('lnomen tot ten hoogste de waarde, 
waarop hPt onroerende goed of het teloorge
gane, gevorderde of onteigende gecl.eelte ervan 
bij het bepalen van het beginvermogen is ge
steld, dan wel, indien het onroerenrie goed na 
den eersten peildatum is verkregen, tot de 
waarde bi.i de vnkr(jging. Ziin dP vergoedingen 
of schadeloosstellingen reeds uitgekeerd, dan 
wordt het eindvermogen vermincl.erd met het 
bedrag, diit ingevolge den voorga.ancien volzin 
niet in aanmerking zou ziin gen'lmen. indien 
de vergoedingen of schadeloosstellingen nog 
niet waren- uitgekeerd. 

(4) De b"paling van artikel 7, 1°, tweede 
lirl, van de Wet op de Vermogensbelasting 1892 
bl(jft buiteo toepassing voor zoover de toe
piissing invloed zou hebben op cl.en vermogens
aanwas van den belastingplichtige, anders dan 
in verband met een wijziging van de normale 
verkoopwaarde van het onroerende goed. 
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.Artikel ll. 
(1) De waarcl.e, waarvoor een ingegane lijf

rente dan wel vermogen, . in vruchtgebruik of 
in blooten eigendom bezeten, bij de bepaling 
van het eindvermogen in rekening moet worden 
gebracht, wordt bepaald naar den leeftijd op . 
den eersten peildatum, of, bij latere verkrijging, 
naar den leeftijd op het tijdstip van verkrijging, 
van dengene, gedurende wiens leven de uit
keermg moet worden gedaan of het vr_uchtge
bruik wordt genoten, doch ov<'rigens naar den 
toestand op den tweeden peildatum. 

(2) Onze Minister van Financiën geeft ver
dere voorschriften nopens de in aanmerking te 
nemen waarde van ingegane lijfrenten. 

Artikel 12. 
( l) De geldswaarde op den eersten peildatum 

v,-n aandeelen, winstbewijzen en statutair ge
waarborgde rechten op het liquidatieoverschot 
in een hier te lande gevestigde vennootschap, 
welker kapitaal geheel of ten deele in aanrleelcn 
is verdeeld, die vóór den tweeden peildatum 
is ontbonden, wordt,..niet Jager gesteld dan op 
hf't bedrag dat, of àe geldswaarde die de be
lastingplichtige zou hebben ontvangen, indien 
de ontbinding van de vennootschap op den 
eersten peildatum had plaats gevonden onder 
dezelfde voorwaarden als waaronder zij in feite 
·s geschied. 

(2) Waardeering avereenk,mstig het eerste 
lid vindt s!F,chts plaats indien de belastingplich
ti~e zulks verzoekt, onder opgave van alle 
biJzonderheden, welke voor de toepassing van 
de bepaling noodig zijn. 

Artikel 13. 
(1) De waarde van effecten op den tweeden ' , 

peildatum wordt bepaald: 
a. indien de tweede peild1tum valt vóór 

1 Januari 1944, overeenkomstig de bepalingen, 
geldende voor de vermogensbelasting voor na
tuurlijke personen; 

b. indien de tweede peildatum valt na 31 
December 1943: 

1. voor wat betrPft pffec:,ten, welke nn. den 
tweeden peildatum, doch vóór 1 Januari 1946 
zijn verkocbt: op den verkoopprijs; 

2. voor wat betreft buitenlandsche effecten, 
niet vallende onder l, welke in December 1945 
aan een• buitenlandsche beurs zijn genoteerd, 
alsmede certificaten, welke uitsluitend die effec
ten vertegenwoordigen: naar de waarde in die 
maand, zocials deze is _ opgenomen in de pr(is
conrant, opgemaakt op last van Onzen Minister 
van Financiën, overeenkomstig door dien Mi
nister te stellen regelen; 

3.' voor wat betreft effel'ten, niet vallende 
onder l of 2. welke na 31 December 1945, doch 
vóór het tijdstip, naar hetwelk ingevolge de 
onder 4 bedoelde wet de waardeering van die 
effecten zou plaats hebben, zjjn verkocht: op 
den verkoopprijs of, indien de verkoop niet 
onder normale omstanrligheden is tot stand 
gekomen, op den prijs, welke bij verkoop onder 
normale omstandigheden zou kunnen zijn be-
dongen; ·_ 

4. v.Dor wat betreft l)ffecten, niet vallende 
onder l, 2 of 3: overeenkomstig regelen, bij of 
krachtens de wet te stdlen. 

(2) Voor de toepassing van dit artikel wor
den onder buitenl.mdsche effecten verstaan 

. effecten, welke hP.tzij niet hier te lande betaal-

tt: 
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baar zijn, hetzij uitgegeven zijn door en ten 
laste van anderen c.lan ederlandsche publiek
rechtelijke lic·hdmen, hier te lande gevestigde 
rechtspersonen uf hief te lande gevestigde ven
nootschappen. 

Artikel 14. 
(1) De waarde van zaken, welke door den 

belast;ugj. licbtige voor de uitoefening van een 
bcdriJf 01 beroep worden gebruikt - met uit
zondering van effecten en vorderingen in 
vieemdr, munt - wordt bij het berekenen van 
b~t einc.lv<Jrmogen niet hooger gesteld dan op 
uonderd tien ten honderd van de waarde, die 
daaraan voor de berekening van het beginver
mogen is toegekend, dan wel, indien de be
doelde zaken na den eersten peildatum zijn 
verkregen, op honderd tien tm honderd van de 
waarde Lij de verkrfü:-in11:, nadat deze waarde 
hetzij is verhoogd in evenredigheid met natuur
lijken groei of rijping, hetzij is vermindt-rd met 
afschrijvingen op de hiervoren bedoelde waarde 
ter zake van het gebruik tuss'èhen de peildata. 
Artikel lt), tweede lid, vindt overeenkomstige 
toepassing. 

(2) Artikel 10, derde id, vindt overeen
komst,ige toepassing, m<'.t dien verstande, dat 

, het bedrag aan belastingen, dat de belasting
plichtige niet verschuldigd zou zijn geworden 
indien de buiten aanmerking gelaten of afge
trokken ed agen niet waren toegekend, niet 
als schuld wordt aangemerkt voor zoover dit 
bedrag oog moet worden voldaan, en dat het 
bij het eindvermogen wordt gevoegd voor zoo
ver het is voldaan. 

Artikel 15. 
(1) Bij het vaststellen, van het vermogen 

op den tweeden peildatum is artikel 9 der Wet 
op rle Vermogensbelasting 1802 mede van toe
passing, ruet dien verstande dat der gevorderd , 
moet blij ken, dat de baten en lae:.Cn geschat · 
zijn naar regels, welker toepassing bij de be
paling van het eindvermogen geen lager kapi
taalsaldo oplevert clan verkrrgen zou z~jn hij 
toepassing der reg<'ls in de voorgaande artikelen 
vermeld, en dat uitsluitend in aanmerking komt 
een balans, welke den toestand weerge<'ft op 
een t\jdatip. dat mrt den peildatum samenvalt 
of ten hoogste één jaar voor den peildatum is 
gelrgrn. 

(2) Indien het in bedrijf of beroep bPkp-de 
gedeelte van het zuivere vermogen is •afgPleid 
uit een hnlnns, wPlke den toestand weergeeft 
op ren ti_idstip, dat niet met den prildatum 
samenvalt, \\Ordt het vermogrn op clen pt>il
datum rr<'de vermeerderd met rle winst, WC'lke 
geacht knn worden tuseehen het begin van het 
de~betrdTrnde boekjaar en den peildatum te 
zijn gemaa.kt, dan wel verminderd met het 
verlies, dat gearht kan worden geclnrende dat 
tijdvak t!' zijn geleden. Bij het berekenen van 
dezt> winst of dit v<'rlies worden de belMtin,zen 
ovPr het omschreven tijdvak in aanmerking 
genomen. 

(3) Tl'nzij een andere verdreling aanneme
lijk wordt gemaakt, worden winsten en ver
liezen ovrr de desbetreffende boekjaren gr,teht 
naar tijclsgelang te zijn gemaakt en geleden. 

B. Bijtellingen. 
Artikel 16. 

(l) Als bijtelling in den zin van artikel 5 
komt in aanmerking het bedrag o( de gelds-
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waarde, waarmede het zuiver verll'ogen van 
<:!en :.iclastingplicbtige tusscben de peildata is 
verminderd tengevolge van c,oor hem, andett 
dan in de normn!P. uitoefening van zijn bedrijf 
of beroep, gedane schenkingen. 

(2) Schenking in den zin van deze wet is 
elke bevoordteling onder de levenden uit vrij
gevigheid, welke de rekking heeft het zuiver 
vermogen van -den bevoordeelde eenigszins 
duurzaam te vergrooten. 

(3) Niet als schenking gelden giften ter ge
zamenlijke waarde van minder clan tweehonderd 
gulden aan denzeliden bevoordeelde in een 
kalenderjaar. 

(4) Bevoordeelingrn door te lage waar
deering bij een scheiding tu88chen bloed- en 
aanverwanten in de rechte lijn en ia den twee
den graad der zijlinie, zoomede tusschen echt
genooten en ~ewczen echtgenooten, worden, 
voor zoover z1i tusschen zoodanige pen>onen 
niet ongebruikelijk zijn, niet als· schenking aau
gemerkt. 

(5) Ten aanzien van den schenker wordt de 
waarde van het geschonkene bepaald ovrri>en
komstig de bepalingen, geldende voor de vast
stelling van het einclvermogen, doch naar den 
toestand ten tijde van de schenking. 

C. Aftrekposten. 
Artikel 17. 

(l l Het na. de toepassing van het vorige 
artikel gevonden be<lrag wordt verminderd 
met de waarde van hetgeen tussehen de peil
data aan den belastingplichtige ;s opgekomen: 

10. krachtens erfrecht, overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 18; 

2°. ten gevolge van aan hem gedane schen
kingen in den zin van het voorgaande artikel. 
behoudens voor wat betreft een schenking van 
vruchtgebruik of lijfrente, in,dien dit vrucht
gebru;k of <lie lijfrente, anders~an door afkoop 
of schenk"ing, vóór den tweeden peildatum is 
komen te vervallen; 

3°. ter zake van overeenkomsten van li>vens
verzekering of lijfrente, als bedoeld zijn in 
artikel 19; 

4°. wegens tusscbm de peilde.til_ overge
dragen goodwill, behalve voor zoover deze 
door den belastingplichtige in dit tijdvak ie 
gekweekt; 

5°. anders dan krachtens erfrecht, door het 
overlijden van een derde: 
. a. doordat hij bC'vrijd is geworden van niet 
op zijn bedrijfs- of beroepsvermogen drukkende 
lasten of verplichting<'n; 

b. doordat een, op hem toebehoorende zaken 
rustend, vrurhtgebruik is vervallen; 

6°. als uitkC'ering in eens, sehad~vergoecling 
in eens of ondersteuning in eens wegens tus
schen de peildata ingetreden vermindering van 
de arbeidsgeschiktheid van den belastingplirh
tige, z~ju echtgenoote of zijn minderjarige 
kinderen of wegens het overlijden van dengene, 
die gehouden was in hrt levensonderhoud van 
den belastin,zpliehti,ze te voorzii>n, voor zoover 
deze uitkeering, srhadeveraoeding of onder
steuning niet valt onder dit li~, onder 3°., en 
voor zoover zii f 25,000 niet te boven gaat; 

7°. als uitkeering ineens, verkregen ingevol
ge of in reehtstreeksch verband met het ein
digen van een arbeidsovereenkomst, voor zoo
ver die uitkeering f 15,000 niPt te boven gaat, 

·met dien verstande dat ingeval een recht op 
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pensioen is afgekocht, de deswege ontvangen 
tegenwaarde wordt gelijkgesteld met een uit
keering ingevolge of in rechtstreeksch Vl'rband 
met het eindigen van een arLeidsovercenkomst, 
terwijl indien ter zake van de aanspraak op de 
uitkening reeds een bedrag begrepen was in 
het vermogen op den eersten peildatum, de 
vermindering in zooverre niet ·toegepast wordt; 

8°. .als winstaandeel, voor zoover dat winst
aandeel ingevolge artikel 22, twel'de lid, letter 
a, als schuld is beschouwd bij bet berekenen van 
het beginvermogen van een lichaarn, vallende 
onder artikel 2, eerste lid, let.ter b. 

(2) De waarde van hetgeen aan den belas
tingplichtige is opgekomen wordt, naar den 
toestancl ten tijde van de verkrijging, bepaald 
voor wat betreft een verkregen goodwill als
mede voor wat betreft polissen en aanspraken, · 
als bedoeld zijn in artikel 9, eerste lid, over
eenkomstig de bepalingen, geldende voor de 
vaststelling van het cindvermogen, doch overi
gens overeenkomstig de bepalingen, geldende 
voor •de vaststelling van het beginvermogen. 

(:l) Indien in het eindvcrmogen vermogens
bestanddeelen zijn begrepen, die voor de heffing 
van de inkomsten belasting · worden heschouwd 
als inkomsten, genoten in een na den tweeden 
peildatum gelegen jaar, komt mede als aftrek
post in aanmerking veertig ten honderd van 
deze vnrnogensbestanddeelen. ' 

(4) Wij geven bij _ algemeenen maatregel 
van bestuur regelen strekkende om de waarde." 
daling ten gevolge van de oorlogsomstandig
heden van gronden, waarop de belastingplich
tige bij het einde van het belastingtijdvak een 
lanrlhouwbedrijf in den zin van artikel 18 van 
het l3eRlnit op rle Inkomsten b!'lnsting Hl4 l 
uitoefende - met inbe11rip van de daarbij he
hoor<'nrle opstitll<'n - itls aftrekpost in aan
merking te nemen, vonr zoo'"er die waarde
da ing gca<'ht moPt, wordrn van invloed tP znllen 
zij,n op rle bedriifswinst vitn den b<'iaRting
plirhtige)n komende jaren en niet rPeds inge
volge dP voorgaande bepa\ingPn bij het bepalen 
van het eindvermogen in aanmerking is ge-
nomen. 

Artikel 1s: 
(1) De verminäering ingevolge artikel 17, 

èerste lid, 1°, he<'ft plaats, inrlien dP belasting
plichtige daartoe bii zijn aangifte het verzoek 
doet en mits hij, indiPn de erflater in het belas
tin~tijdvak hier te lande hPeft gewoonrl, de 
gegevPns vers<'haft, welke noodig zijn voor de 
vaststelling van: 

a. de vermO/!'Cnsaanwasbelnsting, welke de 
erflater verschuldigd is of zou zijn, inrlim 
artikl'l 2, tweede lid, niet gpschreven was; bij 
de berPkening van .deze belasting worden, in
dien de. b!'lastingplichtige zn lks verzoekt, de 
bestanddeelen der nalatenschap, die aanwezig 
z\in in het eindvermogcm van den heJ,,sting
plirhtige, in rekening gebracht voor hetzelfde 
bedrag, waarvoor zij in rekening zijn gebra<'ht 
bij de bepaling van het eindvermogen van den 
belastin~plichtige; • 

b. het aandeel van de onder a bedoelde be
lasting naar de verhouding tusschen het bedrag 
dat aan den belastin1?pli<'htige uit het eindver
mogen van den overledene krachtens erfrecht 
is opgekomen en dat eindvermog<'n. 

(2) Bii de toepassing van dit artikel en van 
artikel J 9 worden mede als krachtens erfrecht 
bevoordeelden aangemerkt: 
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a. . degene, op wien goodwill is overgegaan. 
terzake waarvan ingeyolge artikel 8 een bedrag 
bij het vermogen van den overledPne is geteld; 

b. degene, die tengevolge van het over
lijden bevoordeeld is, hetzij <loor een uitkeering, 
hetzij door het onherroepelijk worden van een 
begunstiging, ingevolge oen polis van lijfrente 
of van levensverzekering, spaarbrief en bouw

. spaarbrief das ronder begrepen, welke tot het 
VC'rmogen van den erflater behoorde. 

(3) De waarde van hetgeen ingevolge het 
voorgaande lid aan den bevoordeelde geacht 
wordt te zijn opgekomen, wordt bepaald over
eenkomstig de bepalingl'n, geldel"lde voor rle 
vaststelling van het eind vermogen, doch naar 
den toestand ten tijde van het overlijden van 
den rtiater. ~ 

(4) De waarde van de bestanddeelen van de 
nalaténschap, die aan den krachtens erfrecht 
bevoordeelde zijn opgekomen, wordt niet hooger· 
gesteld dan op het bedrag, dat bij de bl'paling 
van het eindvermogen van den erflater in aan
merking is genomen of zou zijn genomen, indien 
artikel 2, tweede lid, niet geschreven was. 

(5) Bij het bepalen van hl:tgeen de belasting
plichtige krachtens erfrecht heeft verkregen, 
worp.en de te zijnen laste gekomen Nederland
sche en andern rechten van successie of van 
overgang, alsmede zijn aandeel in de boedel-
kosten in mindering gebracht. 

(!i) ]n geval van toepassing van dit artikel 
wordt: 

a. de vermogensaanwasbPlasting, door den 
belastingplichtige verschuldigd, verhoogd met 
het in het eerste lid onder letter b bedoelde
Jlandeel; 

b. de belastingplichtige ontheven van zijn 
aansprakelijkheid in den aanslag van den erf
later; 

r. de vermogensaanwasbelasting, door den 
erflater verschuldigd, verminrlerd met het in 
h.et eerste lid, letter b, bedoelde aandeel. 

Artikel 19. 
(I) De aftrek ingevolge artikel 17, eerste· 

lid, 3°, vindt toepassing met betrekking tot 
hetgeen aan den belastingplichtige tusschen de
peildata door uitkerring, afkoop of vervrePm
ding, in geld of geldswaarde, anders dan krach
tens erfrecht is opgekomen uit aan een over
eenkomRt van levensverzekering - spaarkas
en bouwspaarkasover!'enkomsten daaronder 
hr11repen - of aan een OV('reenkomst van ni"t 
ifigegane liifrente ontkende rechten, - ni<'t be
hoorende tot zijn bedrj ifs- of beroe:rs'"ermogen. 
Op den aftrek wordt in mindrring gebracht het 
-ti!'drag, bepaald overeenkomstig artikel 9, 
twe!'de lid, dat de belastingplichtige of , zijn 
rechtsvoorgangers ondn algemeenen titel met. 
brtrekking tot deze overeenkomsten hebben 
voldaan . 

(2) De bepalingen van dit artikel zijn' niet 
..-an toepassing op ingegane lijfrenten, welke 
aan den belastin11plir·htige zün opg"komen in
gevolge polissen en aanspraken als hedoeld 7.ijn 
in artikel 9, viifde lid; deswege gelden de be
palingen omtrent rechten op pensioen. 

D. Huwelijk. 

Artikel 20. 
(Il De bezittin1?en en schulden van de 

vrouw, die bij het einde van het belastingti_idvak 
gehuwd was, zonder van tafel en bed gescheiden 
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te zijn, met een hier te lande wonenden man, 
worden voor de vaststelling van het vermogen 
van den man op beide peilda.tA. beschouwd als 
bezittingen en schulden van dezen echtgenoot, 
met dien verstande, dat voor de vaststelling 
va.rt het beginvermogen van don man do be
zittingen en schulden van de vrouw in aanmer
king worden genomen na.ar den toestand op 
1 Mei 19t0, of, indien zij la.ter hier te lande is 
komen wonen, na.ar den toestand bij ha.ar ves
tiging hier te lande. 

(2) Als beginvermogen van den hertrouw
den echtgenoot, ten aanzien van wien artikel 
'll, eerste lid, van toepa..-sing is, wordt voor de 
toepassing van het voorgaande lid in aanmer
king genomen het vermogen op het oogenblik, 
onmiddellijk volgende op de ontbinding der 
huwelijksgemeenschap, welke tot de t-0epassing 
van artikel 21 aanleiding geeft. De vermogens
aanwas of de achteruitgang van het vermogen, 
die ingevolge artikel 21, tweede lid, a.A.n de 
vrouw is toegerekend, wordt, indien zij is her
trouwd, toegerekend aan dengene, met wien 
zij is hertrouwd. 

Artikel 21. t 
71(0

Indien e~~ huwelijks~emoo~ha.p i~ he 
bela.stingtijdva.k is ontbonden, wor<lt ten aan
zien van den man, die deelgerechti~d was in 
de huwelijksgemeenschap, de vermogensaanwas 
of de achteruitgang van het vermogen bepaald, 
welke is ontsta.an tot de ontbinding van \ de 
huwelijksgemeenschap als ware dit de tweede 
peildatum. Deze _ vermogensaanwas wordt be
paald met inachtneming van het voorgaande 
artikel. ' 

(2) De aldus bepaalde vermogensaanwas of• 
de achteruitgang van het vermogen wordt aan 
ieder der echtgenooten toe~erokend na.ar even
redigheid van de toeneming van het gehoole 
vermogen van ieder der echtgenooten, bepaald 
met inachtneming van de A.rtikelen 6 tot en 
met 19 en met terzijdestelling van het voor
gaande artikel, van den voor ieder hunner gel
denden eersten peildatum af tot op het oogi>n
blik van de ontbinding van de huwelijk<gemeen
scha.p. 

(3) De vermogensaanwas of de a.chteruit
ga.n!? van het vermogen, welke over het tijdvak 
va.n~ de ontbin-ling; va.n de huwelijks~emeen
soha.p tot den tweeden peildatum aA.n een der 
echt~enooten of voormq,\ige echtgenooten moet 
worden toegerekend, wordt berekenrl als ware 
het oogenblik, onmiddellijk vo\Q;enrle op de 
ontbinrling van de huwelijksgemeenschap, voor 
ieder der echt~enooten of voormalige echtge
nooten rle eerste· peild>ttum. 

(4) De enkele scheirling van goederen wordt 
slechts als een ontbin-ling van rle huwc,lijks
gemeenscha.p a.angPmerkt, indien daarop tijdens 
het belA.stingtijdvak sche"ding va.n tafel en bed 
of ontbinding van het huwelijk is gevolgd. 

HOOFDSTUK IV. 

De vermogensaanwas ten aanzien van 
lichamen. 

A. Vermogen op de peildata. 
Artikel 22. 

(1) Grondslag voor de berekening va.n het 
vermogen op do p<'ilclA.ta. is hot znivere ver
mogen bij hot begin van het eerste boekjaar, 
da.t na. den peildatum eindigt. 
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(2) Behoudens hot bepaalde in het, vierde 
t-ot on met tiende lid va.n dit artikel en be
houdens het bepaalde in artikel 8, vijfde lid, 
wordt hot in ht>t eerste J d bedoelde zuivere 
vermogen, indien het lichaam over het desbe
treffende boekjaar onderworpen was aan -de 
winstbelasting, berekend overeenkomstig artikel 
5 van het Besluit op de Winstbelasting 1940, 
en overigens overeenkomstig de bepalingen van 
het Beslu;t op de YennootRchapsuelasting 1942, 
een en ander met dien verstande, dat als schul
den worden beschouwd: 

a. de op ver~treken boekjaren betrekking 
hebbende bedragen als bedoeld zijn in artikel 
l:.l, nos. 1, 2 en :{, van het Besluit op do Ven
nootschA.psbelasting 19-12, zoomede· op zoo
danige ja.ren betrekking hebbende belastingen; 

b. de op verstreken boekjaren betrekking 
hebbende bedragen a.ls bedo<'ld in artikel 13, 
n°. 4 en artikel U , nod. l, 2, 4 en 6 van het Be
sluit op de VennootRcha.psbela.sting 19t2, mits 
zij tusschen het begin van ht't desb'ltreflende 
boekjaar en den- peildatum betA.a.lbaa.r zijn ge
ijteld; 

c. bij commanditaire vennootschappen op 
a.a.ndeelên: het gedeelte van het zuivere ver
mogen, dat tot het zuivere vermogen van de 
voor het geheel aansprakelijke vennooten be-
hoort. , 

(3) Voor de toepassing van het vorige lid 
. wordt de ondernemingsbelasting na.ar den 
grond~la.g bedrijfsopbrengst geacht betrekking 
te hebben op het tijdvak, waarover zij wordt 
berekend. 

(4) Behalve ten aanzien van lichamen, welke 
het levensverzekeringbedrijf - spaarkasbedrijf 
en bouwspaa.rkasbedrijf hieronder begrepen -
uitoefenen en ten aanzien van lichamen op 
coöperatieven of onderlingen grondslag welke 
na.ar den aard van hun bedrijf gelden, van 
derden opgenomen, plegen te beleggen, worden 
vorderingen in vreemde munt en, behoudens 
het in het volgende lid bepaalde, effecten in 
rekening; gebracht tot de waarde, welke daaraan' 
moet worden toegekend ingevolge artikel 7 der 
Wet op de Vermogensbelasting 1892, met dien 
verstande, da.t A.rtikel 13, letter b, van deze 
wet van toepa.~sing is. • 

(ó) De waarde van de gezamenlijke a.an
deelen, die bij het einde van het belastingtijdva.k 
een deelneming vertegenwoordi~den, wordt op 
verzoek van den belastingplichtige bij het be
rekenen va.n het eindvermogen niet hooger 
gesteld dan op honderd tien ten honderd van 
de waarde, die d.!ia.ra.a.n voor de berekening van 
het beginvermogen is toegekend, dan wel, indien 
z\j na <len eersten peildatum zijn verkregen, 
op honderd tien ten honderd van de waarde 
bij de verkrijging. -

(6) Onder deelneming wordt voor de toe
passing van dit artikel verstA.a.n: 

a. een bezit a.a.n a.a.wl.eelen in een naamlooze 
vennootschap, vertegenwoordigende ten minste 
tien ten honrlerd van het nomina.Ie gestorte 
a.a.ndeelenka.pita.a.l van deze vennootschap, of 
ten minste tien ten honderd van het zuivere 
vermogen van· het lichaam, dat de deelneming 
bezit; 

b. een a.a.ndeelenbezit, behoorenrle tot het 
vèrmogen' van oen nSl.a.mlooze vennootschap, 
die gedurende het tijdvak tusschen de peildata. 
uitsluitend of nSl.gjlnoeg; uitsluitend de ver
krijging, het bezit, het beheer of de vervreem-

K 2663 
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ding van effecten ten doel heeft gehad. 
(7) De waarde van een •bedrijf of deel van 

een bedriJf, dat buiten Nederland wordt uitge
oefend, wordt op verzoek van den belasting
plichtige bij het berekènen van het eindver
mogen gesteld op honderd tien ten honderd van 
de waarde van dat bedrijf of deel van het be
drijf, die daaraan bij de berekening van het 
beginvermogen is · to.igekend. 

(8) Voor zoover zaken, welke het lichaam 
voor de uitoefening ·van zijn betlrijf gebruikt, 
tusschen de peildata door oorlogsomstandig
heden te loor zijn gegaan, in eigendom zijn ge
vorderd of ten behoeve van den· wederopbouw 
zijn onwigend en deswege vergoedingen of 
schadeloosstellingen zijn toegekend, die tezamen 
meer dan f :-1000 bedragen, worden bij de be
paling van het eindvermogen de bedoelde ver. 
gm•dingen en schadeloosstellingen slechts in 
aanmerking genomen tot ten hoogste het be
dra~, waarvoor de bedoelde zaken of het teloor
gegane. gevorderde of onteigende gedePlte ervan 
ingevolge de overige bepalingen van dit hoofd
stuk in rekening zouden zijn gebracht, indien 
zij op d~n tweeden peildatum zouden hebben 
verkeerd in den toestand op het tijdstip van 
te· loor gaan, vordering of onteigening en tot 
het eindvermogen van het lichaam zouden heb
ben behoord. Zijn de vergoedingen of schade
loosstellingen reeds uitgekeerd, dan wordt het 
eindvermogen verminderd met het bedrag, dat 
ingevolge den voorgaanden volzin niet in aan
merking zou ziin genomen, indien de vergoe
dingen óf schadelonsetellingcn nog niC't waren 
uitgekeerd. Het bedrag aan belastingen, dat de 
belastingplicht.ige niet verschuldigd zou zijn 
geworden indien de buiten aanmerking gelaten 
of afgetrokken bedragen niet waren toegekend, 
wordt niet als schuld aangemerkt voor zoover 
d'it bedrag nog moet worden voldaan, en wordt 
bij het eindvermogen gevoegd voorzoover het 
is voldaan. 

(9) Onverminderd het bepaalde in de voor
gaande leden van dit artikel gèldt een stelsel 
tot bepaling van het zuivere vermogen, dat 
vpor de heffing van de winstbelasting of van 
de vennootschapsbelasting ten aanzien van den 
belastingplichtige - of, ingeval artikel 27 van 
het Beslu:it op de Winstbelasting 1!)40 van toe
passing was, ten aanzien van het lichaam, dat 
alle aandeelen van den belastingplichtige bezat 
- is gevolgd, mede bij de toepassing van deze 
wet, tenzij door of vanwege Onzen Minister 
van Financiën, onder voorwaarden van fiscalen 
.aard, wordt toegestaan waardeeringen te her
-zien met hetzelfde rechtsgevolg als waren zij 
bij de heffing van de winstbelasting of de ven
nootschapsbelasting onherroepelijk komen vast 
te staan. 

(10) Voor de toepassing van deze wet en 
voor de berekening van de winst over eenig jaar 
ten behoeve van de heffing van a.ndere belas
tingen wordt de vermogensaanwasbelasting ge
lijk gestPld mPt een schuld, welke na den twee
deh peildatum buiten verband met het bedrijf 
·is ontstaan. 

Artikel 23. 
(1) Ter berekening van het vermogen op de 

peildata wordt de in het vorige artikel bedoelde 
g rondslag: 

a. vermeerder.tl met 'de stortingen van kapi
taal tusschen het begin van het desbetreffende 
.boekjaar en den peildatum, en verminderd met 
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de terugbetalingen van kapitaal gedurende dat 
tijdvak; 

b. vermeerderd met de winst welke geacht 
kan worden tusschen het begin van het desbe
treffonde boekjaar en den peildatum te zijn ge
maakt, dan wel verminderd met het verlies dat 
geacht kan worden gedurende dat tijdvak te 
zijn gelP<len. 

( 2) De in het eerste lid, letter b, bedoelde 
wmst en het aldaar bedoelde verlies worden, 
indien de belastingplichtige over het desbe
treffende jaar onderworpen was aan de winst
Lelasting, berekend overeenkomstig de arti
kelen 5 en 6, eerste lid, n°. 1, letters a en c, 
van het Besluit op de Winstbelasting 1!)40 en 
overigens overeenkomstig de artikelen 8 tot 
en met 1,2 en 22 van het Besluit op de Inkom
stenbelasting 1941 en 8, 13 en 14 van het Be
sluit op de Vennootschapsbelasting .1942, een 
en ander behoudens het bepaalde' in artikel 8, 
vijfde lid, en met dien verstande, dat als be
drijfslast worden beschouwd: 

a. onder artikel 13, nos. 1, 2 en 3, van het 
Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 
vallende bedragen, zoomede belastingen, over 
alle op den peildatum vefstreken tijdvakken, 
voor zoover zii niet zijn afgetrokken krachtens 
het tweede lid van artikel 22; 

b. onder artikel 13, n°. 4, en artikel 14, 
nos.•4, 5 en 6, van het Besluit op de Vennoot
schapsbelasting 1942 vallende bedragen, vpor 
zoover zij op het desbetreffende tijdvak be-
trekkina hebben. · 

(3) Bij de berekening van de in het eerste 
lid onder lP-tter b bedoelde winst en van het 
aldaar bedoelde verlies 1.ijn d artikelen 15, 
derde lid, en 22, derde tot en met tiende lid, 
van deze wet van toepassing. 

Artikel 24. 
(1) Indien ingevolge het Invoeringsbesluit 

Vennootschapsbelasting 1942, cle Vijfde Aan
vullingsbeschikking Vennootschapsbelasting 
1942 of ingevolge voorwaarden, welke krach
tens artikel 27 van het Besluit op de Winst
belasting 1940, al dan niet in verband met 
a!'tikel 32, onder 5, van het Besluit op de Vl'n
nootschapsbelasting 1942 zijn gesteld, het 
zuivere vermogen, waarmede tussc:hen de peil
data een boekjaar is begonnen, is verlaagd, 
wordt de in artikel 22 bedoelde grondslng voor 
de berekening van het beginvermogen mede 
verminderd met dit verschil. In het tegenover
gestelde geval wordt die grondslag, ter bereke
ning van het beginvermogen, vermeerderd met 
het verschil, nadat dit is verminderd met de 
daarover verschuldigde vennootschapsbelasting. 

(2) Heeft het lichaam gebruikgemaakt van 
de, hem bij artikel 1, tweede lid, van het ln
voeringsbesluitl Vennootschapsbelasting 1942 
verleende bevoegdheid, dan wordt de in artikel 
22 bedoelde grondslag, ter berekening van het 
beginvermogen, vermeerderd met het versch il, 
dat aan het licht zou zijn getreden, inclien voor
meld tweede lid niet was toegepast, nadat dit 
verschil is verminderd met de winstbelasting 
en de vennootschapsbelasting, welke de belas
tingplichtige ter zake verschuldigd is geworden. 

B. Bfjtellingen. 

Artikel .25. 
Als bijtelling in den zin van artikel 5 komt 

in aanmerking het bedrag van de tusschen de 
I7 
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peildata door het lichaam gedane terugbeta
lingen van kapitaal. 

C. Aftrekposten. 

Artik"'! ~fl. 

Het na de toepassing van het vorige artikel 
gevonden bedra,g wordt op verzoek ,·an den 
belastingplichtige verminderd met hetgeen tus
schen de peildata aan het lichaam is opgekomen 
ter zake van: 

a. stortingen van kapitaal; 
b. bij het berekenen van het ein~v_ermogen 

in aanmerking genomen waardest11grng van 
aandeelen, welke bij het einde van het belasting
tijdvak tot het vermogen van het lichaam be
hoorn•m, voor zoover deze waardestijging is 
opgctreden gedurende den tijd dat de aandeelen 
een deelneming in den zin van artikf'l 22, zesde 
lid, vertegenwoordigden in een hier te lan~e ge
vestigde vennootschap, vallende onder artikel 2, 
eerste lid, ktter b, n°. 1, doch niet onder ar
tilrnl 2, derde lid, en niet door storting van 
kapitaal is ontstaan. 

HOOFDSTUK V. 

Op onolrbare 1lan wel O!I ongerechtvaar
digde wijze verkregen ~-ermogensaanwas. 

, Artikel 27. 
(1) Indien en tot het bedrag waartoe door 

den belastingplichtige, al dan met in zijn be
drijf of beroep, tusschen de pei_ldata y-oordeelen 
zijn verkregen door met gebruikmakmg van de 
schaarschte aan goederen of arbeidskrachten 
voor goederen of diensten een aanzienlijk 
hoogeren prijs te bedingen dan, m_et ~acht
neming van de goede trouw, op het ~1.1d~~1p van 
het sluiten der overeenkomst gebruikelijk was, 
dan wel door in strijd met de zorgvuldigheid 
ten aanzien van de nationale zaak, welke rede
lijkerwijs betaa~de, goederen te leveren_ of 
diensten te vernchten, waarvan de belastmg
plichtige wist of ~egronde redenen had om te 
vermoeden, dat zij geheel, of nagenoeg geheel 
zouden ,dienen om te voorzien in de behoeften 
van den vijand of zjjn handlangers, wordt <le 
vermogensaanwas belast als op onoirbare dan 
wel op ongerechtvaardigde wijze verkregen ver
mogensaanwas, behoudens voor zoover de be
lastingplichtige overtuigend aantoont, dat de 
vermogensaanwas niet uit deze voordeelon is 
ontstaan. 

(2) Een vermogensaimwas, waarvan d_e be
lastingplichtige de herkomst niet overtmgend 
aantoont, wordt belast als op onoirbare dan 
wel op ongerechtvaardigde wijze verkregen ver
mogensaanwas. 

HOOFDSTUK VI. 
Belastbare som. Berekening van cle 

belasting. 
Artikel 28. 

(1) Ter berekening van de belastbare som 
wordt de vermogensaanwas verminderd als 
volgt: 

I. ten aanzien van natuurlijke personen, 
die op den tweeden peildatum den leeftijd van 
18 jaar uog niet hadden bereikt, met de som 
van: 

1. f 1000 dan wel, inpien dit hooger is, vijf 
ten honderd van het bedrag waarvoor bezittin-
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gen - met uitzondering van effecten - welke 
deel uitmaken van het bedrijfsvermogen, bij 
het bepalen van het beginvermogen in rekening 
zijn geLracht; 

2. ti<'ll ten honderd van het bedrag, dat 
bij het begin van het bclastingtijdvak was be
legd in: 

a. effecten, welke hier t e lande betaalbaar 
waren en uitgegeven waren door of ten laste 
van Nedcrlandscbe publiekrecbtelijko lichamen, 
dan wel door of ten laste van bier te lande !!'.6· 
vestigde rechtspersonen en vennoots~happen; 

b. effecten, welke betaalLaar waren in door 
Ons aan te wijzen landen dan wel uitgege,·en 
waren door of ten laste van aldaar geve~tigde 
publiekrechtelijke lichamen dan wel privaat
recbteljjkP rcchtsperbonen en VC'nnootschappen; 

3. tim ten honderd van het bedrair, dat bij 
he,t einde van het belastingtijdvak was belegd 
in aandeelen en winstbewijzen van vennoot
schappen, vallende onder artikel 2, eerste lid, 
leV,er b; 

1I. ten aanzien van de overige natuurlijke 
personen, met de som van: 

1. f 5000 dan wel, indien dit honger is, vijf 
ten honderd van het bedrag, waarvoor bezit
timrn~ - met uitzondering van effecten -
wel.Ke deel uitmaken van het bedrijfsvermogen, 
bij het bepalen van het beginvermogen in reke
ning zijn !!tbracbt; .. 

2. tien tm honderd van het bedrag, dat b~J 
het begin van het belastingtijdvak was belegd 
in: 

a. effecten, welke bier te lande hetaàlbaar 
waren en uitgegeven waren door of ten laste 
van Nederlanl:Ische publiekrechtelijke lichamen, 
dan wel door of ten laste van hier te lande ge
vestigde rechtspersonen en vennootschappen; 

b. effecten, wPlke betaalbaar waren in_ door 
Ons aan te wijzen landen dan wC'! uitgegeven 
waren door of ten laste van aldaar gevesti!!'de 
publiekrechtelijke lirbamen dan wel privaat
rechtelijke rcrbtspersonen en vennootschappen; 

3. tien ten honderd van het bedrag, dat bij 
het einde van het bclastingtijdvak was belegd 
in aandeel~n en winstbewijzen van vennoot
schappen, vallende onder artikel 2, eerste lid, 
letter b; 

4. het bedrag, voor zoover f 10,000 niet te 
boven gaande, ten beloope waarvan dé belas
tingplichtige overtuigend aantoont, dat zijn 
zuivere vermogen tusschen de peildata is toe
genomen - dan wel zou zijn toegenomen in
dien bij geen schPnkmgen had gedaan als be
doeld zijn in artikel 16 - door besparing, boven 
het onder I vrijgestelde bedrag: 

a. uit inkomsten, genoten uit hoofde van 
de vervulling van een dienstbetrekking ten 
behoeve van de oorlogvoering van het Konink
rijk; 

b. uit winsten en zuivere inkomsten, ver
kregen uit door den belastingplichtige of zijn 
echtgenoote persoonlijk uitgeoefende bedrjjven, 
beroepen of andere werkzaamheden, mits kan 
worden aangenomen, dat deze winsten en zui
vere inkomsten ook zonder het bestaan van 
eetl toestand van oorloirsgevaar en zonder het 
intreden van den oorlogstoestand zouden zijn 
verkregen; 

III. ten aanzien van lichamen met tien ten 
honderd van h_et bedrag, dat bii het begin van 
het- belastingtijdvak was belegd in: 

a. effecten, welke bier te lande betaalbaar 
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waren en uitgegeven waren door of ten Jaste 
van Nedcrlandsch<' publiekrechtelijke lichamen, 
dan wel door of ten laste van hier te lande ge
vestigrle rechtspersonen en vennootschappen; 

b. effecten, welke bet&'albaar waren in door 
Ons aan t e wijzen landen dan wel uitgegeven 
waren door of ten laste van aldaar gevestigde 
publiekrechtelijke lichamen dan wel privaat
rechtelijke rechtspersonen en vennootschappen; 

met dien verstande dat de vermindering ni"t 
wordt verleend ten aanzien v~n lichamen, welke 
het levensverzekeringbedrijf - spaarkasbedrij f 
en bouwspaarkasbedrijf hieronder begrepen -
uitoefenen en ten aanzien van lichamen op 
coöperatieven en ondcr:ingen grondslag, welke 
naar den aard van hnn bedrijf gelden, van er
den opgenomen, plegen te beleggen en dat aan
deelen, met betrekking waartoe artikel 22, vijfde 
lid, of artikel 26, letter b, is toegepast, bij het 
berekenen van de vermindering buiten be-
schouwing bljjven. . 

(2) Evenwel beloopt de belastbare som: 
a. ten aanzien van personen, bedoeld in het 

eerste lid onder I: ten minste het bedrag van 
den op onoirbare dan wel op ongerechtvaardigde 
wijze verkregen aanwas, verminderd met 
f 1000; 

b. ten aanzien van personen, bedoeld in het 
eerste lid onder II; ten minste het ben rag van 
den op onoirbare dan wel op ongerechtvaardigde · 
wijze verkregen vermogensaanwas, verminderd 
met f 5000; 

c. ten aanzien van lichamen ten minste het 
bedrag van den op onoirbare dan wel op onge
rechtvaardigde wijze verkregen vermogens
aanwas. 

Artikel 29. 

( 1) De belasting bedraagt: 
a. over het deel van de belastbare som, dat 

het bedrag van den op onoirbare dan wel op • 
ongerechtvaarcligde wijze verkregen vermogens
aanwas niet te boven gaat: negentig t en hon
derd; 

b. over het ov~rige deel van de belastbare 
som: 

T. ten aanzien van natuurlijke personen: 
1. voor zoover dat deel f 50,000 niet te boven 

gaat: vijftig ten honderd; 
2. voor zoover dat deel f 50,000 te boven 

gaat, doch f 100,000 ruet te boven gaat: zestig 
ten honderd; 

3. voor zoover dat deel f 100,000 te boven 
gaat: zeventig ten honderd; 

II. ten aanzien van lichamen: vijftig ten . 
honderd. 

(2) Indien het in het eerste lid , letter a, 
genoemde tarief wordt tqegepast, wordt bij het 
vaststellen van. den aanslag aan den belasting
plichtige medegedeeld, over welk bedrag dit 
tarief is toegepast. 

(3) Op verzoek van den belastingplichtige 
worden de volgende bedragen als vooruitbe
taûngen op de vermogensaanwasbelasting aan
gemerkt, in zooverre, dat z~j worden gevoegd 
bij het eindvermogen van den belastingplich
ti~e, of, in geval van toepassing van artikel 20, 
biJ het eindvermogen van den echtgenoot van 
den belastingplichtige, ten laste van wien zij 
zijn geheven en dat zij vervolgens op de dien
overeenkomstig berekende . belasting in min
dering worden gebracht: 

a. de waardevermeerderings belasting; 
b. de geblokkeerde-markenbelasting; 
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c. zoengelden, die hier te lande zijn opge
legd; 

d. indien de belastingplichtige, natuurlijk 
persoon zijnde, bij het einde van het belasting
tijdvak een a-anmerkelijk bela,ng had in den zin 
van artikel 19, tweede lid, van het Besluit op 
de Inkomstenbelasting 1941, bij een belasting
plichtige vennootschap op aandeelen: 

de door die vennootschap onherroepelijk ver
schuldigde vermogensaanwasbelasting, voor 
zo&ver geheven naar het tarief van 50 ten hon
derd en voor zoover die belasting geacht moet 
worden middellij k ten laste van den belasting
plichtige te zijn gekomen, wordende echter 
alsdan de vermindering omschreven in artikel 
28, eerste lid, onder I, 3, en onder II, 3, niet 
verleend. · 

HOOFDSTUK VII. 

"\' rijstelllngen. 

Artikel 30. 
Niet aan de belasting zijn onderworpen: 
ti. diplomatieke, consulaire en andere ver

tegenwoordigers van vreemde mogendheden, 
de hun toegevoegde ambtenaren en de bij hen 
inwonende in hun dienst zijnde personen, allen 
mits zij vreemdeling zijn; 

b. rechtspersonen, van wie uitsluitend pu
bliekrechtelijke lichamen aandeelhouders, deel
genooten of leden zijn; 

c. andere rechtspersonen, ten aanzien van 
wie door Onzen Minister van Financiën bij met 
redenen omkleed besluit is bepaald, dat zij 
worden gelijkgesteld met een rechtspersoon 
vallende onder letter b, ofschoon zij niet uit
sluitend publiekrechtelijke lich~men tot aan. 
deelbouders, deelgenooten of leden hebben; 

d. lichamen, die krachtens de Vrijstellings 
beschikki~ belasting lichamen zijn vrijgestelo
van de hetnng van vennootschapsbelasting, ver
mogensbelasting en ondern<'mingsbelasting; 

e. lichamen, die bij het einde van het be
lastingtijdvak uitsluitend of nagenoeg uitslui
tend onroerende goederen bezitten, waarvan op 
de wijze, omschreven in artikel 2, tweede lid, 
der Natunrschoonwet 1928 is bepaald, dát zij 
kunnen worden aangemerkt als la ndgoederen 
in den zin van artikel 1 dier wet, mits zij de door 
buitengewone hontvelling ontstane winsten 
vóór 1 Janua ri 1950 zooveel mogelijk zullen 
hebben aangewend tot hcrbebossching. 

HOOFDSTUK VIII. 

Niet ouder hoofdstul, I vallende belasting
plichtigen. 

Artikel 31. 
(1) Aan de belasting zijn mede onderworpen 

de niet onder hoofdstuk I vallende natuurlijke 
personPn, vennootschappen, welker kapitaal 
geheel of t en deele in aandeelen is verdeeld, 
coöperatieve vereenigingen en andere vereeni
gingen op coöperatieven grondslag, onderlinge 
verzekeringmaatschappijen, alsmede vereeni
gingen, welke op onderlingen grondslag als ver
zekeraar nf kredietinstelling optreden, tot wier 
vermogen bij het einde van het belastingtijdvak 
bezittingen behoorden, als omschreven zijn in 
artikel 9bis van de Wet op de Vermogensbe
lasting 1892, indien die personen of lichamen 
bij het einde van het belastingtijdvak woonden 
of waren gevestigd in een land alwaar hier te 
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lande wonende of gevestigde natuurlijke per
sonen of lichamen als in dit- artikel zijn genoemd 
onderworpen zijn aan een vermoo-ensa.a.nwa.s
belasting of een belasting, welke daarmede in 
hoofdstrekking overeenkomt. 

(2) Wij geven, voor zooveel mogelijk met 
inachtneming van de beginselen, in de voor
·gaa.nde bepa. ingen neergelegd, nadere regelen 
aangaande de heffing van de belasting met be
trekking tot de in het eerste lid bedoelde P.er
sonen en lichamen, met dien verstande, aat 
slechts gelet wordt op hier te lande verkregen 
vermogensaanwas. 

HOOFDSTUK IX. 
Aanslag. 

Artikel 32. 
(1) De belastingp,ichtigen worden a.ange· 

slagen in de gemeente, waar zij op den tweeden 
peildatum woonden of waren gevestigd; binnen
schippers, die geen vaste woonplaats aan den 
wal hebben, in de gemeente, waar het scf.ip 
in den regel ligplaats heeft, of, bij gebreke van 
dien, in de gemeente Rotterdam; de overige 
personen, die geen vaste woonplaats hebben, 
in de gemeente, waar zij zijn opgespoord of waar 
zij zich hebben aangemeld. Nie , onder den 
vorigen zin vallende belastingplichtigen, die 
ingevolge artikel ·3, letters b, d, e of /, geacht 
worden hier te lande te wonen of te zijn ge
vestigd worden aangeslagen in de gemeente, 
waar zij hun laatste woonplaats of plaats van 
vestiging. hier te lande hebben gehad, of, bij 
gebreke daarvan, te 's-Gra.venhage. 

(2) Met betrekking tot de toepassing van 
het eerste lid is beroep niet toegelaten. 

(3) De aanslag wordt vastgesteld door den 
inspecteur der belastingen. 

(4) Waar in do volgende artikelen wordt 
gesproken van "de inspecteur" wordt daarmede 
bedoeld de inspecteur, die met de vaststelling 
van den aanslag is belast. 

Artikel 33. 
(1) Met afwijking in zooverre van de wet 

van 13 Januari 1922 (Staat8blad n°. 9) betref
fende het opleggen van voorloopige aanslagen 
in de directe belastingen wordt een voorloopige 
aanslag in de vermogensaal'l.wasbelastihg op
gelegd: 

a. zooveel mogelijk aan de hand van door 
den belastingplichtige verstrekte gegevens; bij 1 
de berekening van den aanslag kunnen be
paalde, door den inspécteur aan den belasting
plichtige mede to deelon gegevens, omtrent 
welke onzekerheid bestaat, vooralsnog buiten 
aanmerking worden gelaten; 

b. indi\'n geen aangifte is gedaan, welke een 
conclusie toelaat ten aanzien van het bedrag, 
dat volgens den belastingplichtige moet worden 
geheven, naar het vrije en redelijke goedvinden 
van den inspecteur. 

(2) De inspecteur kan eiken voorloopigen 
aanslag verminderen of door nadere voorloopige 
aanslagen aanvullen. 

HOOFDSTUK X. 
Aangiften, Verstrekken van gegevens. 

Artikel 34. 
(l) Ten behoeve van de heffing van de be

lasting dient, behoudens het in het tweede lid 
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bepaalde, ten aanzien van iederen belasting
plichtige, op een daartoe bestemd aa.ngüte
biljet, aangifte te worden gedaan van het begin
vermogen, van het eindverII1ogen en van den 
vermogensaanwas, zoomede van andere ge
gevens, welke voor de uitvoering van deze wet 
noodig of van nut ku1men zijn. • 
· (2) T enzij de inspecteur een aangiftebiljet 

heeft uitgereikt, behoeft geen aangifte te wor
den gedaan :1 

a. ten aanzien van personen, bedoeld in 
artikel 28, eerste lid, onder I, indien hun eind
vermogen, vermeerderd op den voe. van ar
tikel 16, minder dan f 1000 heeft bedragen; 

b .an aanzien van personen, bedoeld in 
a.rt!el 23, ee.rste lid, onder II, indien hun eind
vermogen, vermeerderd op den voet van ar
tikel 16, minder dan f 5000 heeft bedragen. 

( 3) Het formulier van het aangiftebiljet 
wordt vastgesteld door Onzen Minister van 
Financiën; van de vaststelling wordt mededee
ling gedaan in de Nederlandsche Staatscourant. 

(4) De a.,rngifte moet duidelijk, stellig en 
zonder voo behoud wor<len gedaan en wel bin
nen drie maanden nadat voormelde mededee
ling is gedaan, of, bij uitreiking van een aan
giftebiljet, binnen een maand na de uitreiking 
van het aangiftebiljet. De termijn voor het in
leveren van een aangiftebiljet kan door den 
inspecteur worden verlengd. 

(5) Indien de aangifte wordt gedaan voor
dat voorschriften zijn afgekondigd, als bedoeld 
zijn in artikel 11, tweede Jid, worden lijfrenten 
voorloopig gewaardeerd overeenkomstig artikel 
4i der Successiewet. 

(6) De verplichting tot het doen van aan
gifte rust op den belastingplichtige, met dien 
verstande dat zij rust : 

a. ten aanzien van een belastingplichtige, 
die een wettelijken vertegenwoordiger heeft, op 
dezen vertegenwoordiger; 

b. ten aanzien van een overlenen bélasting
plichtige op eiken erfgenaam, den executeur
te,tamentair en den bewindvoerder over de 
nalatenschap; ~ 

c. ten aanzien van een naamlooze vennoot
schap, vereeniging of maatschappij op ieder 
van de bestuurders en ieder van de vereffenaars; 

d. ten aanzien van een commanditaire ven
nootschap op aandeelen op ieder van de _ba
heerende vennooten. 

(7) Komt een van de onder c genoemde 
t egenwoordige bestuurders of vereffenaars de 
verplichting µa, dan zijn de overig'e tegenwoor
dige bestuurders of vereffenaars er van ont-
4even. Komt een van de in het vorige lid onder 
il, genoemde personen de verplichting na., dan 
zijn de overigen daarvan ontslagen. 

(8) Een aangifte kan namens hem, die ertoe 
gehouden is, door een ander worden ondertee
kend, mits krachtens bij de aangifte overge
legde volmacht of krachtens vergunning van 
den inspecteur. 

(9) Bij het inleveren van een aangifte ter 
inspectie wordt desverlangd een béwijs van 
ontvangst verstrekt. 

Artikel 35. 
De gehuwde vrouw, die zelve het beheer o..:er 

eenig vermogen neeft, is desverlangd verplicht 
aan de aangiften van haar man een aangifte 
toe te voegen met betrekking tot het vermogen, 
dat zij beheert. 

, 
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HOOFDSTUK XI. 

Bezwaren tegen 1len aanslag. 

Artikel 36. 
(1) Hij die bezwaar heeft tegen den hem 

opgelegden aanslag kan binnen twee maanden 
na de dagteekening van het aanslagbiljet een 
bezwaarschrift indienen bij den inspecteur. 

(2) Indien de mededeeling, voorgeschreven 
in artikel 29, tweede lid, niet is gedaan, wordt 
de termijn, binnen welken een bezwaarschrift 
kan worden ingediend, van rechtswege Vllr
lengd tot twee maanden nadat alsno~ d~e 
mededeeling is ~edaan. Het bezwaar, m den 
verlengden termijn ingediend, kan uitsluitend 
gericht zijn tegen de toepassing van de artikelen 
27, 28, tweede lid, en 29, eerste lid, letter a. 

(3) Indien de reclamant het verlangen daar
toe te kennen geeft, wordt hij door of vanwege 
den inspecteur nopens zijn bezwaren gehoord. 
Hij kan ook ambtshalve worden opgeroepen 
tot het verstrekken van gegevens op den voet 
van artikel 10 van het Buitengewoon Navor
deringsbesluit, of om de overwegingen te ver
nemen, die bij het vaststellen van den aanslag 
hebben gegolden. Alle oproepingen worden ge
daan op een termijn van ten minste ,vijf dagen. 

(4) Ook de niet van tafel en bed gescheiden 
echtgenoote van den reclamant kan worden 
opgeroepen tot het verstrekken van gegevens 
op den in het voorgaande lid bedoelden voet. 

(5) Indien een aangifte is gedaan, welke een 
conclusie toelaat ten aanzien van het bedrag, 
dat volgens den belastingplichtige moet worden 
geheven, kan mede een bezwaarschrift worden 
ingediend tegen een voorloopigen aanslag, welke 
niet geheel met de in de aangifte vermelde ge
gevens in overeenstemming is of geheel of ten 
deele is opgelegd naar het tarief van negentig 
ten honderd. 

Artikel 37. 
Indien een verplichting tot het doen van een 

aangifte of een verplichting tot het verstrekken 
van gegevens op den voet van artikel 10 van 
het Buitengewoon Navorderingsbesluit door of 
vanwege den aangeslagene of zijn echtgenoote 
niet volledig is nagekomen, wordt de aanslag 
gehandhaafd, zoo niet is gebleken, èlat en in 
hoeverre hij onjuist is. 

Artikèl 38. 
(1) De uitspraak op het oezwaarschrift is 

met redenen omkleed, indien het bezwaar ge
helll of ten deele wordt afgewezen. Artikel 29, 
tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. 

(2) Afschrift van de uitspraak wordt aan 
den reclamant gezonden b\j aangeteekenden 
brief of uitgereikt tegen gedagteekend ont
vangstbew\js. 

Artikel 39. 
(1) Hij die bezwaar heeft tegen de uitspraak 

op zijn bezwaarschrift kan binnen een maand, 
nadat het afschrift ingevolge het vorige artikel 
ter post is bezor~d of tegen gedagteekend ont
vangstbewijs is uitgereikt, in beroep komen bij 
den raad van beroep voor de directè belastingen, 
tot wiens rechtsgebied de gemeente van aan
slag behoort. 

(2) Het beroep kan niet gericht zijn tegen 
de toepassing van de bepalingen van de ar
tikelen 27, 28, tweede lid, en 29, eerste lid, 
letter a. 
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(3) Het beroep op den raad wordt ingesteld 
door indiening van een met redenen omkleed 
beroepschrift. Een afschrift van de uitspraak 
waartegen het beroep is gericht, wordt daarbij 
overgelegd. 

(4) De verplichting tot het verstrekken van 
gegevens, welke is opgelegd in artikel 10 van 
het Buitengewoon Navorderingsbesluit, bestaat 
mede tegenover den raad van beroep voor de 
directe belastingen. 

(5) Artikel 37 van deze wet vindt in de pro
cedure voor den raad overeenkomstige toe
passing. 

Artikel 40. 
Indien na de uitspraak op een bezwaarschrift 

tegen een aanslag, welke met toepassing van 
het tarief van negentig ten honderd is berekend, 
wijziging in den aanslag wordt gebracht, zendt 
de inspecteur aan den belastingplichtige bij aan
geteekenden brief een met redenen omkleede 
beschikking, vermeldende het bedrag, waarop 
de vermogensaanwas nader is bepaald, de be
lastbare som, alsmede het bedrag, waarover het 
tarief van negentig ten honderd wordt toege
past; het laatstomschreven bedrag kan het 
bedrag, waarover het tarief van negentig ten 
honderd laatstelijk is toegepast, niet te boven 
gaan. 

Artikel 41. 
(1) Wordt een in een voorloopigen of an

deren aanslag begrepen vermogensaanwas, wa,ir
van de grootte onherroepelijk is komen vast te 
staan, geheel of ten deele beschouwd als op 
onoirbare dan wel op ongerechtvaardigde wijze 
verkregen aanwas, dan kan tegen de uitspraak 
op het bezwaarschrift, of wel, indien als gevolg 
van een uitspraak van den raad van beroep 
of van den Hoogen Raad een beschikking is 
gegeven als omschreven is in artikel 40, tegen 
deze beschikking beroep worden ingesteld bij 
het scheidsgerecht voor de vermogensaanwas
belasting. 

(2) Het beroep wordt ingesteld: 
a. indien de termijn, binnen welken hetzij 

beroep bij den raad van beroep, voor de directe 
belastingen, hetzij tegen de uitspraak van den 
raad van beroep, beroep in cassatie had kunnen 
worden ingesteld, ongebruikt is verstreken: bin
nen twee maanden na het verstrijken van dezen 
termijn, . met dien verstande, dat in dit geval 
een beroepschrift, dat t\jdens den niet gebruik
ten termijn is ingediend, ontvankelijk is en dat, 
een beroepschrift, gericht tegen een beschiH ing 
als bedoeld is in het eerste lid, ontvankelijk is 
zoolang niet na den dag van verzending van 
het voor den belanghebbende bestemde afschrift 
der beschikking een maand is verstreken; 

b. indien beroep in cassatie is ingesteld: bin
nen twee maanden na den dag van verzending 
van het voor den belanghebbende bestemde 
afschrift van het arrest van den Hoogen Raad. 

(3) Indien een beroep, . ingesteld bij den 
raad van beroep voor de directe belastingen of 
bij den Hoogen Raad, is ingetrokken, wordt 
het voor de toepassing van dit artikel geacht 
niet te z,jn ingesteld. 

(4) Indien de inspecteur bij de uitspraak 
op het bezwaarschrift, dan wel in de beschik
king, omschreven in artikel 40, geen mededee
ling heeft gedaan van de toepassing van het 
tarief van negentig ten honderd, wordt de ter
mijn, binnen welken beroep kan worden inge
steld bij het scheidsgerecht voor de vermogens-
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aanwasbelà.sting, van rechtswege verlengd tot 
een maand nadat alsnog deze mededeeling is 
gei!aan. 

(ól Het beroep kan uitsluitend gericht zijn 
tegen de toepassing van de artikelen 27, 28, 
tweede lid, en 29, eerste lid, letter a. 

(6) .1.'e artikelen 37 en 39, derde en vierde 
lid, zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 42. 
(1) De voorzitter, de plaatsvervangende 

voorzitters, de overige leden en plaatsvervan
gende leden en de se~retarissen van het .scheids
gerecht voor de vermogensaanwasbelasting 
worden door Ons benoemd op voordracht van 
Onze Ministp,rs van Financiën en van Justitie. 

(2) Onze Ministers van Financiën en van 
Justitie voorzien in de instelling van zoovcle 
kamers als zij noodig achten en wijzen de 
standplaatsen der kamers aan. De kamers be
sti an uit den voor-.dtter of een plaatsvervan
genden voorzitter als voorzitter van de kamer 
en twee leden, die allen in meer dan een kamer 
zitting kunnen hebben. De voorzitter regelt de 
verdeeling der zaken over de kamers. 

(3) Op de kamerB van het scheidsgerecht i!I. 
de Wet van 19 December 1914, Staatsblad n°. 
564, houdende instelling van Raden van beroep 
voor de directe belastingen en vaststelling van 
algemeene bepalingen . bet:reffende het beroep 
op die colleges, van overeenkomstige toepas
sing, met uitzondering van de artikelen l, 2, 
eerste tot en met vierde lid, 3, 4, tweede lid, 
5, 7bi8, 13bi8, 13ter en 13 quater en hoofdstuk III 
van genoemde wet, met dien verstande, dat af
schriften van de uitspraak niet worden ver
zonden, alvorens veertien da~en na de dag
teekening van de uitspraak ziJn verstreken. 

(4) Rijksambtenaren ressorteerende onder 
het Departement van Financiën en burgemees
ters die benoemd zijn tot lid of secretaris van 
het scheidsgerecht voor de vermogensaanwas
belasting vangen bun werkzaamheden eerst 
aau nadat zij uit het totdien bekleede ambt zijn 
ontslagen. 

Artikel 43. 
(1) De voorzitter van een kamer van het 

scheidsgerecht kan binnel). veertien dagen na 
de dagteekening van een uitspraak van deze 
kamer de uitspraak met de op de uitspraak be
trekking hebbende stukken voorleggen aan de 
centrale kamer van het scheidsgerecht voor de 
vermogensaanwasbelasting. De centrale kamer 
bestaat uit d · voorzitter• der kamers; voor
zitter is de voDl'zitter van het scheidsgerecht. 

(2) Heeft de voorzitter der kamer van deze 
bevoegdheid gebruik gemaakt, dan worden af
schriften van de uitspraak niet· verzonden, al
vorens de uitspraak door de centrale kamer is 
bevestigd. · 

(3) Indien d; centrale kamer de uitspraak 
van de kamer bevestigt, verkrijgt de uitspraak 
terstond kracht van gewijsde. 

(4) Indien de centrale kamer zich niet met 
de uitspraak van de kamer vereenigt, vernietigt 
zjj de uitspraak bij beschikking. In dat geval 
doet zij zelve uitspraak of verwijst zij de zaak 
naar de kamer om met inachtneming van haar 
beschikking t e worden afgedaan. 

(5) Op de centr«le kamer zijn de artikelen 
7 enl6, eerste en tweede lid, van de Wet van 
19 December 1914, Staatsblad n°. 564, houdende 
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instelling van Raden van beroep voor de directe 
belastingen en vaststelling van algemeene be
palingen betreffende het beroep op die colleges, 
van overeenkomstige toepassing. 

(6) Tegen de uitspraak van het scheidsge
recht staat geenerlei voorziening open. 

Artikel 44. 
(1) ' Voor het indienen van bezwaar- en be

roepschriften kunnen worden vertegenwoordigd : 
de erfgenamen van een belastingplichtige 

d.Qor een hunner, den executeur-testamentair 
o, den bewindvoerder over de nalatenschap; 

minderjarigen of onder curateele gestelden 
door hun wettelijken vertegenwoordigei-. 

(2) Alle bezwaar- en beroepschriften kunnen 
door een gemachtigde worden onderteekend. 

(3) In alle bezwaar- en beroepschriften mo 0 t, 
indien degene 'die voor zichzelf of als vertegen
woordiger optreedt niet hier te lande woont of 
gevestigd is, woonplaats hier te lande worden 
gekozen. 

HOOFDSTUK XII. 

Navordering. 

Artikel 45. 

(1) Met betrekking tot navordel'ing van ver
mogensaanwasbelasting gelden de bepalingen 
van de artikelen 38 tot en met 42, 44 en 46 der 
Wet op de Vermogens belasting l 892 en de ar
tikelen 37, 39, tweede en vierde lid, 40, 41 en 43 
van deze wet, met dien verstande, dat na,vor
deringsaanslagen kunnen worden opgelegd tot 
en met 31 December 1955, dat zoo noodig mede
deeling m et worder gedaan van het - al dan 
niet in den reeds opgelegden aanslag begrepen 
- bedrag, waarover de inspecteur voornemens 
is het tarief van negentig ten honderd toe t e 
passen, en dat een verhooging van tien ten 
honderd in de plaats treedt van de verdubbe
ling, omschreven in artikel 41 'Van de Wet op 
de Vermogensbelasting 1892. 

(2) Voor de toepassing wi,n de artikelen 40 
en 41 van deze wet wordt een navorderings
aanslag gelijkgesteld met de uitspraak op een 
bezwaarschrift. 

HOOFDSTUK XIII. 

Verhooglng van den -aanslag. 

Artikel 46. 
(1) Elk beroepschrift moet, voor zoover niet 

beweerd wordt, dat geen aanslag had moeten 
zjjn opgelegd, zoodanig zijn ingericht, dat daar
uit een conclusie kan worden getrokken ten 
aanzien van het bedrag, dat volgens den appel
lant had moeten worden geheven. 

(2) Indien de volgens do uitspraak van den 
raad van beroep of van het scheidsgerecht ver
schuldigde of terecht nagevorderde belasting 
het bij het vorige lid bedoelde bedrag te boven 
gaat, wordt de aanslag verhoogd met vijf ten 
honderd van het verschil. Had volgens den 
appellant geen aanslag mogen zijn opgelegd, 
dan strekt de verhooging zich uit tot het ge
heele bedrag van den door den raad of het 
scheidsgerecht gehandhaafden of vastgestelden 
aanslag. Artikel 49, tweede, derde en vierde lid, 
van de Wet op de Vermogensbelasting 1892 is 
van toepassing. 



HOOFDSTUK XIV. 

Invordering. Aans11r~kelljkheld voor den 
aanslag. 

Artikel 47. ' 
(1) Het bedrag van den aanslag, opgelegd 

met toepassing van het tarief van negentig ten 
honderd, is terstond invorderbaar. l:let overige 
bedrag van den aanslag is invorderbaar in vijf 
maandelijksche termijnen, waarvan de eerste 
vervalt op den twintigsten dag van de maand, 
volgende op d ,e van de dagteekening van he.t 
aanslagbiljet. 1 

(2) Indien degenen, tot wier eindvermogen 
een landgoed in den zin van artikel 1 der Na
tuurschoonwet 1928 behoort, zulks verzoeken, 
vindt geen invordering plaats van het verschil 
tusschen de hnn opgelegde aanslagen en de be
lasting, die zij verschuldigrl zouden zijn geweel;, 
indien het landgoed sedert den eersten peil
datum of het latere tijdstip van verkrijging niet 
in waarde zou zijn gestegen, tenzij binnen 25 
jaren na het einde van het belastingtijdvak zich 
een der in artikel 3, lid 2, letter a, b, c en d der 
Natuurschoonwet 1928 genoemde gevallen voor
doet. De tijd, gedurende welken de invordering 
op grond van deze bepaling achterwege is ge
bleven, telt niet mede voor de verjaring van de 
niet ingevorderde belasting. 

Artikel 48. 
(1) De aanslag kan mede worden voldaan 

door het in betaling geven van obligatiën ten 
laste van den Staat en inschrijvingen 01' het 
Grootboek der Nationale Werkelijke Schuld, 
tegen een door Onzen Minister van Financiën 
te bepalen koers. 

(2) Tot twee maanden na dagteekening van 
het aanslagbiljet kan de _aanslag geheel of ten 
deele worden voldaan uit ten name van den 
belastingplichtige of zijn echtgenoote staande 
tegoeden welke zijn geblokkeerd ingevolge of 

• uit krachte van Onze besluiten van 5 Juli 1945, 
S. n°. F 115, 5 Juli 1945, S. n°. F 120 en 3 Au
gustus 1945, S. n°. F 133. 

Artikel 49. 
(1) Onze Minister van Financiën geeft 

nadere regelen voor gevallen, waarin de belas
tingschuldige niet of niet binnen de daarvoor 
gestelde termijnen in staat i.i, anders dan met 
buitengewoon bezwaar, de belast.ing of do volle 
belasting te betalen. In die regelen kan worden 
bepaald: 

a. dat uitstel van betaling al of niet tegen 
nader aan te wijzen interest, wordt toegestaan; 

b. dat andere zaken dan geld in betaling 
zullen worden genomen; · 

r. dat de aanslag, in plaats van te worden 
betaald, geheel of ten deele zal worden gedelgd 
door een door den belastingschuldige aan te 
gane nieuwe schuldverbintenis; 

d. dat, in zeer bijzondere gevallen, de be
lasting geheel of ten deele zal worden afge
schreven. 

(2) Artikel 17 der Wet van 22 Mei 1845 
(Staatsblnd n°. 22) op de invordering van 's R\jks 
directe belastingen blijft buiten toepassing. 
Voor de toepassing van de artikelen 11 en 12 
van genoemde wet telt niet mede de tijd ge
durende welken de betaling achterwege is ge
bleven ten gevolge van een krachtens het vorige 
lid, letter u, verleend uitstel. 
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Artikel 50. 
Degenen, ten laste van wie de belasting

s~hu dige een geldvordering heeft uit een reke
nrng-courantverhouding of tèr zake van a 
deposito of op een spaa bank geplaatste gelden, 
zoomede degenen, ten laste van wie de belasting
schuldige een opeischbare geldvordering heeft, 
worden voor de toepassing van artikel 7 van 
de in het vorige artikel vermelde wet als houders 
of schuldenaars van penningen aangemerkt. 

Artikel 51. 
(l) De b(j een schenking in den ·zin van 

artikel 16 bevoordeelde is voor den aanslag van 
den belastjngschuldige aanspra~elijk alsof hij
zelf ware aangeslagen, doch met verder dan 
tot het bedrag, dat hij ter zake van de schenkina 
zuiver heeft genoten. " 

(2) Indien artikel 16 toepassing heeft ge
vonden is tle schenker gerechtigd de helft, van 
het bijgetelde bedrág, doch niet meer dan de 
door hem betaalde belasting, van den bevoor
deelde terug te vorderen. 

Artikel 52. 
In de gevallen, voorzien bij artikel 20, zijn 

de man en de vrouw hoofdelijk aansprakelijk 
voor de belasting, door den man verschuldigd, 
behoudens recht van verhaal van den man of 
de vrouw op den echtgenoot of den voormaligen 
echtgenoot voor het te veel betaalde bedrag, 
zulks berekend aan de hand van artikel 21, 
alsof het huwelijk onmiddellijk voorden tweeden 
peil datumwas ontbonden. 

Artikel 53. . 
(1) Indien de aangeslagene zaken in blooten 

eigendom bezit, vindt artikel 32 der Wet op 
de Vermogensbelasting 1892 overeenkomstige 
toepassing. 

(2) ~ezit de aangeslagene of - in gevallen, 
waarin artikel 20 toepassing vindt - zijn echt
genoote zaken in vruchtgebruik of in !ideï
commis, dan is de belasting mede op die zaken 
ver ha.al baar. 

(;J) Voor den aanslag, verschuldigd door een 
vereeniging of maatschappij, welke geen rechts
persoon is, is ieder van de bestuurders hoofde
lijk aansprakelijk. 

(4) Voor den aanslag, verschuldigd door 
een lichaam, dat is ontbonden of welker zetel 
buiten het land is gebracht, zijn de met de 
vereffening of de verlegging belast of belast 
geweest zijnde personen hoofdelijk aansprake
lijk, behoudens voor zoover zij aantoonen, dat 
het niet voldoen van den aanslag niet aan hen 
te wijten is. -

Artikel 54. 
(1) Hij die met een belastingplichtige, of 

met één of meer van degenen, die voor zijn aan
slag aansprakelijk zijn, een rechtshandeling 
aangaat waarvan hij de wetenschap heeft, dat 
zij zou zijn achterwege gebleven, zoo daarmede 
met de invordering van de belasting geheel of 
gedeeltelijk werd bemoeilijkt of verijdeld, is 
voor den aanslag van den belastingplichtige 
aansprakelijk alsof hij zelf was aangeslagen, 
doch slechts in zooverre hij door de bedoelde. 
rechtshandeling is gebaat. Is bij een rechts
handeling een beding ten behoeve van een 
derde gemaakt hetwelk door een derde is aan
genomen terwijl deze de wetenschap had, die 
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in den vor-igen zin is omschreven, dan strekt, 
de aansprakelijkheid in den hiervor~n om
schreven omvang zich tot dien derde uit. 

(2) De in het vorige lid bedoelde weten
schap wordt behoudens tegenbewijs vermoed te 
hebben bestaan, indien de rechtshandeling een 
schenking was in den zin van artikel 16 als
mede- indien de waarde van de prestatie van 
den belastingplichtige aanmerkelijk die der 
verbintenis van de andere zijde overtrof. 

(3) Ingeval het eerste lid van dit artikel 
of artikel 51 van toepassing is bepaald de in
specteur, hetzij op verzoek van den belangheb
bende, hetzij ambtshalve, bij gemotiveerde be
schikking tot welk bedrag de aansprakelijkheid 
voor èlen aanslag zich uitstrekt. 

(4) Indien de aanslag, waarop de beschik
king van den ÏI\specteur is gegrond, wijziging 
ondergaat, geeft de inspecteur, hetzij op ver
zoek van den belanghebbende, hetzij ambts
halve, een nadere beschikking. 

(5) Tegen een beschikking van den inspec
teur, als bedoeld is in het derde en vierde lid, 
kunnen dezelfde rechtsmiddelen worden aan
gewentl als tegen een aanslag, met dien ver
stande, dat geen beroep kan worden ingesteld 
bij het sC'heidsgerecht voor de vermogensaan
wasbelasting. 

HOOFDSTUK XV. 
Bijzondere beJ)allngen. 

Artikel 55. 
(1) Het is aan een ieder verboden hetgeen 

hem in' z\jn ambt of betrekking bij de heffing of 
invordering van de vermogens~anwasbelasting 
of in verband daarmede, nopens iemands ver
mogen, zaken of werkzaamheden blijkt of mede
gedeeld wordt, verder bekend te maken dan 
noodig is voor de uitoefening van dat ambt of 
die betrekking. · , 

(2) Het verbod van dit artikel geldt mede 
voor ·niet-ambtelijke deskundigen, die in ver
band met de heffing van de vermogensaanwas
belasting worden geraadpleegd of met eenige 
werkzaamheden worden belast. 

Artikel 56. 
Onze Minister van Financiën is bevoegd: 
a. voorschriften uit te vaardigen ter uit

voering van deze wet; 
b. nopens de waardeering van bepaalde, in 

het eindvermogen opgenomen, zaken nadere 
voorschriften uit te vaardigen; . 

c. voor bepaa'de gevalfen of groeJ?en van 
gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden 
van overwcgenden aard, welke zich bij de toe
passing van deze wet mochten voordoen. 

HOOFDSTUK XVI. 
Voorkoming van dubbele belasting'. 

Tractaten. 
Artikel 57. 

(1) Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur regelen te geven krach
tens wèlke aan bmnenlandsche belastingplich
tigen ter zake van bestanddeelen van den ver
mogensaanwas, welke tevens elders, middellijk 
of onmiddellijk, zijn onderworpen aan een be
lasting, die gelijksoortig is aan de onderwerpe
lijke belasting, ·en die geheven wordt over een 
tijdvak gelegen tusschen l Mei 1939 en l Janu-

ari 19!7, een aftrek op de ingevolge deze wet 
verschuldigde belasting kan worden verleend. 

(2) Ten aanzien van binnenlandsche be
lastingpl if'htigen die onderdaan zijn van een 
vreemden Staat, die een belasting heft, welke 
gelijksoortig is aan de onderwerpelijke heffing, 
wordt evenwel de aftrek slechts verleend in
dien die Staat de op zijn gebied wonende Ne
derlanders onder gelijke of gelijksoortige voor
waarden van de door dien Sta-at geheven be
lasting vrijstelt. 

Artikel 58. 

Wij behouden Ons voor de bevoegdheid tot 
h~t bekrachtigen_ van met vreemde Mogend
heden gesloten verdragen waardoor, met in
a~htneming van het beginsel van wederkeerig
heid, dubbele belasting geheel of gedeeltelijk 
,wrdt voorkomen, ook indien bij zulke ver
dragen ten behoeve van de vermogensaanwas
belasting en gelijksoortige elders geheven be- 1 
lastingen uitwisseling van gegevens is voorzien. 

HOOFDSTUK XVII. 
Bepalingen van strafreclÎteJijken· aard. 

Artikel 59. 
(1) Hij die: 
a. volgens deze wet verplicht zijnde tot het 

doen van, een aangift e, opzettelijk die verplich
ting niet naleeft , 

b. opzettelijk een onjuiste of onvolledige 
aangifte doet; 

c. aan een ambtenaar, een niet-ambtelijken 
deskundige, den raad van beroep of het scheids
gerecht, bij de vervulling van zijn taak ter uit
voering van deze wet of daarop gegronde be
palingen, opzettelijk valsche of vervalschte 
Loeken of andere bescheiden ter inzage ver
strekt dan wel op andere wijze onjuiste of on
volledige 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) De rechter kan de openbaarmaking 
zijner uitspraak gelasten. , 

(3) Wanneer een ,eroordeeling krachtens 
het eerste lid onherroepelijk is geworden, wordt 
de te weinig geheven belasting, ook na het ver
strijken van den gewonen termijn, nagevorderd 
zonder voorafgaande formaliteiten. 

Artikel 60. 
( l) Hij die opzettelijk de in artikel 55 op

gelegde geheimhouding. schendt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes maan
den of geldboete van ten hoogste duizend 
gulden. 

(2) Hij aan wiens schuld schending van de 
geheimhouding te wijten is, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste .drie maanden of geld
boete van ten hoogste vijfhonderd gulden. 

(3) Vervolging wordt slechts ingesteld op 
klacht van hem te wiens aanzien de geheim
houding is geschonden. 

Artikel 61. 
Hij die de volgens hoofdstuk X vereischte 

aangifte niet doet, wordt gestraft met een hech
tenis van ten hoogste vier maanden of geld
boete van ten ho6gste vier duizend gulden. 
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Artikel 62. 
(1) Indien een bij deze wet strafbaar gesteld 

feit wordt begaan door of vanwege een rechts
persoon, worden deswege geRtraft zoowel de 
rechtspersoon zelf als hare bestuurders. 

(2) Gevangenisstraf kan den bestuurder 
slechts worden opgelegd, indien het feit met 
zijn goedvinden is begaan. 

(3) Niet strafbaar is de bestuurder, van 
wien blij,kt, dat hij het begaan van het feit 
redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. 

Artikel 63. 
( 1) De in de artikelen 59 en 60 strafbaar 

gestelde foiten zijn misdrijven; het in artikel 61 
strafbaar gestelde feit is een overtreding. · 

(2) Met_ het opsporen van de bij deze w• 
strafbaar gestelde feiten zijn mede belast de 
ambtenaren van 's, Rijks belastingdiènst. 

(3) Het proces-verbaal, opgemaakt ter zake 
van een.feit, strafbaar volgens artikel 61, wordt 
den bekeurde in afschrift medegedeeld. 

Artikel 64. 
(1) Een feit, strafbaar volgens artikel 61, 

wordt vanwege Onzen Minister van Financiën 
vervolgd op de wijze, vermeld in den zesden 
titel van het vierde boek van het Wetboek van 
Strafvordering. 

(2) De verdachte kan door of vanwege 
Onzen Minister van Financiën tot transactie 
worden toegelaten. 

Slotbepaling. 

Artikel 65. 
(1) · Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag na dit"n -van hare afkondiging. 
(2) Zij kan worden aang"haald als "Wet 

op de vermogensaanwasbel,isting". ' 
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad 

zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele 
Departementen, Autoriteiten, Colleges en Amb
tenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige 
uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven ten Paleize Het Loo, den 19<len 
September 1946. 

WILHELl\flN A. 
_ De Min. van Ji'inanci fn, P. LIEBTINCK. 

(Uitgeg. 4 October 1946.) 
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20 September z946. BESLUIT tot vast
stelling van het tijdstip van inwerking
treding van de wet van 14 Augustus 
1946 (Staatsblad No. G 210) houdende 
nadere wijziging der Ziektewet. 

Wij WILHELM'NA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister 

, van Sociale Zaken van 12 September 1946, 
no. 4451, afdeeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel IX van de wet van 14 
Augustus 1946, Staatsblad no. G 210, hou
dende nadere wijziging der Ziektewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig artikel. 

De wet van 14 Augustus 1946, Staatsblad 
No. G 2 10, houdende nadere wijziging der 
Ziektewet, treedt in werking met ingang 
van 1 October 1946. 
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Onze Minister van Sociale Zaken is be
last met de uitvoerine: van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 2osten September 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 2~ September z946.) 
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2z September 1946. BESLUIT, betreffen
de het Rijkskrankzinnigengesticht te 
Eindhoven-Woensel. 

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

van Binnenlandsche· Zaken van 16 Septem
ber 1g46, No. 9425, Afdeeling Armwezen; 

Gelet ·op de· wet van 27 April 1884, 
(Staatsblad No. 96), zooals deze laatstelijk 
is gewijzigd: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Art. 1. De paviljoenen A.A., B. en A.C., 
gelegen op de terreinen van het Rijkskrank
zinnigengesticht te Eindhoven-Woensel, tot 
stand gebracht overeenkomstig de door den 
Geneesheer-Directeur overgelegde teekenin
gen , worden ortdér de voorwaarden, vermeld 
in de volgende artikelen geza;nenlijk aange
wezen als eene inrichting, welke niet als ge
sticht voor krankzinnigen wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krank
zinnigen worden verpleegd. 

2. Jn paviljoen A.A. mogen niet meer 
dan zz8 mannen, ,in paviljoen B niet meer 
dan z28 mannen en in paviljoen A.C. niet 
meer dan 1z9 vrouwen verpleegd worden. 

3. Zonder toestemming van Onzen Mi
nister van· Binnenlandsche Zaken worden in 
de gebouwen, de rioleering, zoomede in de 
omheining van de tuinen geen veranderin
gen aangebracht, welke tengevolge zouden 
hebben, dat de inrichting niet meer geheel 
overeenstemt met de teekeningen, bedoeld 
in artikel 1. 

4. In elk voor meer dan een verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op een duidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

5. Van elke opneming, ontslag of overlij
den van een verpleegde wordt binnen twee 
weken een schriftelijke kennisgeving gezon
den aan den inspecteur, die door Onzen 
M inistq- . van Binnenlandsche Zaken is be
last met het toezicht op de inrichting. 

6. De voorziening in den geneeskundigen 
dienst geschiedt ten genoegen van Onzen 
Minister van Binnen!andsche Zaken. 

· 7. 1. Tot' de inrichting wordt te · allen 
tijde vrije toegang verleend aan den Inspec
teur, belast met het toezicht op de inrich
ting. 

2. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting, benevens het overige daar werk
zame personeel, geven den inspecteur de 
door hem verlangde inlichtingen. 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting, maken regelmatig ten aanzien 
van de verpleegden, aan hunne behandeling 
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toevertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen, 
welke een duidelijk beeld geven van de 
voorgeschiedenis, zoomede van den toestand 
van de verpleegden in lichamelijk, geestelijk 
en maatschappelijk opzicht, van de wijzigin
gen, welke deze toestand ondergaat, van bij
zondere voorvallen en van hetgeen in het 
belang der verpleegden wordt gedaan; uit 
deze aanteekeningen moet voorts nu en dan 
blijken of voortzetting van de verpleging in 
de inrichting nog noodzakelijk of wensche
lijk is. Zij worden na het ontslag of overlij
den van den verpleegde zorgvuldig bewaard, 
gedurende een door Onzen 1\1:inister van 
Binnenlandsche Zaken te bepalen termijn. 
Van deze aanteekeningen wordt aan den In
specteur, op zijn verlangen, intage gegeven. 

4. Het is verboden de verpleegden te 
belemmeren zich schriftelijk te wenden tot 
de hoofden der Departementen van Alge
meen Bestuur, tot den Inspecteur en tot den 
Officier van Justitie. 

5. E en verpleegde wordt ontslagen: 
a. op eigen verzoek of op dat van een 

der ouders of van den voogd, ingeval de 
verpleegde staat onder ouderlijke macht of 
voogdij; 

b. op schriftelijke verklaring van den 
geneeskundige, of zoo er meer zijn, van den 
eersten geneeskundige, dat zijne verpleging 
in de inrichting niet langer noodzakelijk of 
wenschelijk is; 

c. op verlangen van den inspecteur. 
6. In acht worden genomen de mildere 

voorschriften, welke door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken ten aanzien van 
het bepaalde in dit artikel mochten worden 
gegeven. 

8: De Geneesheer-Directeur draagt zorg,_ 
dat een afschrift van dit besluit e.n van de 
Ministerieele Beschikkingen, bedoeld in de 
artikelen 3, 6 en 7, zoomede een copie van 
de teekeningen bedoeld in artikel 1, aanwezig 
zijn in de inrichting en aan den inspecteur 
te allen tijde op verlangen ter inzage wor
den voorgelegd. 

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

Het Loo,den 21sten September 1946. 

W ILHELMINA. 
De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 4 October r946.) 
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2r S eptember 1946. BESLUIT, betreffen
de het Krankzinnigengesticht te Fra
neker. 

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

van Binnenlandsche Zaken van 16 Septem
be·r 1946, No. 92 22, Afdeeling Arm wezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884, 
(Staatsblad No. 96), zooals deze wet laat
stelijk is gewijzigd; 

Mede gelet op Ons besluit van 6 Augus
tus 1935 (Staatsblad No. 604), alsmede op 
het besluit van 19 Aug. 1940, B.Z. No. 1 A; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat artikel 4 van Ons besluit 

van den 6den .Augustus 1935 (Staatsblad 
No. 504) nader wordt ' gelezen als volgt: 

Art. 4. ,,Te rekenen van 1 Julî 1946 
mogen in het gesticht voor krankzinnigen 
niet meer dan 52 1 krankzinnigen, 2 55 • man
nen en 266 vrouwen verpleegd worden". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 
· Het L èo, den 2sten September 1946. 

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

(Uitgeg. 4 October 1946.) 
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r4 September 1946. BESLUIT. houdende 
opheffing van de buitengewone Alge
meene Rekenkamer. 

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

van Binnenlandsche Zaken en van Finan
ciën van 3 Apr.il 1946, No. U. 6399, Afdee
ling Algemeen Secretariaat en Comptabili
teit. en van 23 April 1946, No. 258, Gene
rale Thesaurie, Afdeeling Ambtenarenzaken 
en Eerediensten; 

Overwegende, dat door de b evrijding van 
het R ijk in Europa de Algemeene Reken
kamer te 's-Gravenhage wederom in staat 
is, het toezicht op het beheer van de geld
middelen en andere eigendommen van het 
Rijk in Europa, van Suriname en Curaçao 
in vollen omvang uit te oefenen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. H et onder I van Ons Besluit van 1 

Mei 194r (Staatsblad No. B 39) b edoelde 
tijdstip, tot hetwelk een buitengewone Al
gemeene Rekenkamer wordt ingesteld, wordt 
bèpaald op den datum van dit besluit. 

II. Het personeel, thans bij de buiten
gewone Algemeene Rekenkamer werkzaam, ' 
voorloopig toe te voegen. aan de Algemeene 
Rekenkamer te 's-Gravenhage, met dien 
verstande, dat de regelingen, welke voor de 
buitengewone Algemeene R ekenkamer gol
den, ·op dat personeel van toepassing blij 
ven. 

III. Te bepalen, dat het archièf der 
buitengewone Algemeene Rekenkamer en 
de inventaris van haar bureaux w9rden 
overgedragen aan de Algemeene Rekenka
mer te 's-Gravenhage. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Za
ken en van Financiën zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad \ 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkarner. 

H et Loo, den 14den September 19,t6. 
WILHELMINA. 

'De Min. van Binnen]. Zaken, BEEL. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. z October r946.) 
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19 September 1946. BESLUIT, houdende 
bekendmaking van het op 31 Januari 
1946 te Kopenhagen tusschen Neder
land en Denemarken gesloten betalings
accoord. .• 

Wij WILHELMîNA, enz.; 
Gezien het op 31 Januari 1946 te Kopen

hagen tusschen Nederland en Denemarken 
gesloten betalingsaccoord met bijlage, van 
welke stukken een afdruk en een vertaling 
bij dit Besluit ziJn gevoegd; 1 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken d.d. II September 
1946, Directie Economische •zaken en Af
deeiing Kabinet en Protocol no. (1 231)-
52560: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd accoord, met bijlage, als

mede de vertaling daarvan, te doen bekend
maken 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 
uitvoering van hetgeen te dezen wordt ver
eischt. 

•Het Loo, den 19den September 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Buiten!. z., W. VAN B OETZELAER. 

(Uitgeg. 4 October 1946.) 

Ver t a 1 ing. 

N ederlandsch-Deenseh betallngsaccoord. 

Teneinde een regeling te treffen voor het 
betalingsverkeer t usschen het Nederlandsche 
monetaire gebied en Denemarken, zijn de 
Ne:lerlandsche Regeering eenerzijds en de 
Deensche Regeering anderzijds èe volgende 
bepalingen overeengekomen. 

Artikel I. 
Voor de toepassing van het onderhavige 

accoord wordt verstaan onder het Neder
landsche monetaire gebied, Nederland en de 
Nederlandsche Overzeesche Gebiedsdeelen. 

Artikel II. 
1. Alle valuta-transacties, die ingevolge 

deze overeenkomst tot stand gebracht zul
len worden, zullen plaats vinden op de ba
sis van een wisselkoers van ·1.809 Deensche 
kronen tegen één Nederlandschen gulden. 

2. Deze koers is de , ,officieele koers"; 
hij zal niet door één der partijen gewijzigd 
worden zonder voorafgaand overleg tusschen 
de monetaire autoriteiten v'an de beide lan
den. 

3. De Danmraks Nationalbank en De 
Nederlandsche Bank zullen in gemeen over
leg de maximum afwijkingen naar boven en 
naar beneàen vaststellen, die zullen worden 
toegestaan op de markten, die van haar af
hankelijk zijn. 

1 De Fransche tekst is niet opgenomen. 
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Artikel 111. 

r. Voor alle loopende betalingen, in. De-
nemarken te verrichten door ingezetenen 
van het Nederlandlche monetaire gebied, 
binnen het kader van de regelingen voor de 
deviezencontrole, die gelden in Nederland 
en de Nederlandsche Overzeesche Gebieds
deelen, zal D e Nederlandsche Bank (optre
dende als vertegenwoordigster van de Ne
derlandsche Regeering) van de Danmarks 
Nationalbank (optredende als vertegenwoor
digster van de Deensche Regeering) Deen
sche kronen kunnen koopen tegen Neder
landsche guldens. 

2. Voor alle loopende betalingen, in het 
Nederlandsche monetaire gebied te verrich
ten door ingezetenen van Denemarken, bin
nen het kader van de regelingen voor de 
deviezencontr6le, die gelden in laatstge
noemd land, zal de Danmarks Nationalbank 
(optredende als ;vertegenwoordigster van de 
Deensche Regeering)"van De Nederlandsche 
Bank (optrede:i.de als v.ertegenwoordigster 
van de Nederlandsche Regeering) ' Neder
landsche guldens kunnen koopen tegen 
Deensche k ronen. J 

3. De Nederfandsche Bank zal de trans- • 
acties, bedoeld in lid 1 van dit artikel, in 
Nederlandsche guldens boeken en de Dan
marks Nationalbank zal de transact ies, be
doeld in lid 2 van dit artikel, in Deensche 
kronen boeken. 

De saldi van deze rekeningen zullen wor
den verrekend tegen den officieelen koers 
op den laatsten dag van iederen maand of, 
indien één der partijen zulks verlangt, op 
elk ander oogenblik. 

4. Indien het saldo, dat uit deze ver
rekening tusschen de beide rekeningen over
blijft, de ro millioen Nederlandsche guldens 
of een overeenkomstig bedrag in Deem:che 
kronen zal overschrijden, zal het gedeelte 
van het saldo, dat deze bedragen te boven 
~aat· pro rata temporis rente dragen ten 
laste van het debiteur!and. 

Deze rente, berekend naar den officieelen 
discontokoers, die door de circulatiebank 
van het debiteurland berekend wordt voor 
geaccepteerde bij een bank betaalbaar ge
stelde wissels, zal op den laatsten dag van 
elk knlenderkwartaal in rekening worden 
gebracht. 

5. Indien te eeniger tijd het saldo, be
doeld in lid 4 van dit artikel, de 20 mil
lioen NeG!erlandsche guldens of een overeen
komstig bedrag in D eensche kronen zal 
overschrijden, zullen de beide Regeeringen 
overleg plci;en t en einde deze verstoring van 
het evenwicht te herstellen. ' 

Artikel IV. 

De N edeilandsche Bank zal aan de Dan
marks Nationalbank tegen Nederlandsche 
guldens de plaatselijke betaalmiddelen ver
schaffen, die noodig zijn voor het verrich
ten van loopende betalingen in de Neder
landsche üverzeesche Gebiedsdeelen, waar 
die betaalmiddelen de kracht van wettig be
taalmiddel hebben. 
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Artikel V. 
Het debiteurland zal te allen tijde het 

recht hebben terugbetalingen tot stand te 
brengen, hetzij in de valuta van het credi
teurland, tegen den officieelen koers, hetzi.i 
in een buitenlandsche valuta, die door het 
crediteurlaud wordt aanvaard, hetzij in goud 
tegen den tusschen de Danmarks National
bank en De Nederlandsche Bank overeen
gekomen prijs. 

Artikel VI. 
Wanneer de officieele koers overeenkom

stig het bepaalde in artikel II, lid 2, hier
boven, zal worden gewijzigd, zullen de re
keningen op den dag van wijziging worden 
verrekend tegen den koers, die te voren van 
kracht was. 

Indien het saldo uitgedrukt is in de va
luta, die ten opzichte van de andere in 
waarde is gedaald, zal het bedrag ervan 
door het debiteurland in evenredigheid met 
die waardedaling worden verhoogd. 

• Artikel VII. 
Indien de contracteerende partijen vóór 

den afloop van dit accoord toetreden tot een 
algemeene monetaire overeenknmst, zullen 
zij de beµalingen van dit accoord herzien, 
ten einde daarin alle wijziginizen aan te · 
brengen, die noodig geoordeeld zullen wor
den. 

Artikel VIII. 
1. Dit accoord zal in werking treden op 

den dag van onderteekening ervan, zal voor 
een onbepaalden tijd van kracht zijn en zal 
te allen tijde door elk der partijen kunnen 
worden opgezegd op een termijn van drie 
maanden. 

2. Bij den afloop van dit accoord zullen 
de saldi der rekeningen worden verrekend 
tegen den geldenden wisselkoers; het uit
eindelijk saldo zal door het debiteurland 
worden ingekocht tegen een tusschen de 
twee partijen overeen te komen valuta, dan 
wel worden omgezet in Schatkistbiljetten, 
uitgegeven door het debiteurland in de va
luta van het crediteurland. 

Deze Schatkistbiljetten zullen 3 % rente 
dragen en zullen in vijf gelijke jaarlijksche 
termijnen worden afgelost. 

De partijen zullen elke andere wijze van 
afwikkeling overeen kunnen komen. 

Gedaan in tweevoud te Kopenhagen op 
den 31sten Januari 1946. 
Voor Nederland, 
VAN LENNEP. 

V i; r t a I ing. 

Voor Denemarken, 
KNUD KRISTENSEN. 

Bijlage. 

1. Onder verwijzing naar artikel III van 
het betalingsaccoord, dat heden is onder
teekend, beschouwen de contracteerende 
partijen als activa in Nederland:iche guldens 
de rekeningen, die in d je valuta bij de ban
ken en wisselkantoren in het Nederlandsche 
monetaire gebied geopend zijn ten name 
van ingezetenen van Denemarken en daar
tegenover als activa in kronen de rekenin-
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gen, die in deze valuta bij de banken en wis
selkantoren in Denemarken geopend zijn ten 
name van ingezetenen van het Nederland
sche monetaire gebied. 

II. Nederlandsche bankbiljetten in het 
bezit van ingezetenen van Denemarken en 
Deensche bankbiljetten in het bezit van in
gezetenen van het Nederlandsche monetaire 
gebied zullen niet gebruikt kunnen worden 
overeenkomstig het bepaalde in artikel III 
van het betalingsaccoord, tenzij De Neder
landsche Bank en de Danmarks National
bank, optredende als vertegenwoordigsters 
van haar onderscheidene Regeeringen, an
ders overeenkomen. 

III. D e saldi in kronen, bedoeld in lid 
I, die onderworpen zijn aan algemeene blok
keeringsmaatregelen vanwege de Deensche 
autoriteiten zullen worden geblokkeerd on
der de volgende voorwaarden: 

a. de saldi in kronen, die ten name van 
Nederlandsche banken staan, zullen op ver
zoek van de banken te wier name zij staan, 
gedeblokkeerd worden; 

b. de overige saldi in kronen zullen op 
verzoek van hen, te wier name die saldi 
staan, vrij kunnen worden overgemaakt naar 
rekeningen van Nederlandsche banken en 
zullen da~ overeenkomstig het bepaal~e 
onder a, hierboven, worden gedeblokkeerd ; 

c. de saldi in kronen, bedoeld onder b, 
hierboven, die niet naar rekeningen van Ne
derlandsche banken zullen zijn overgemaakt, 
zullen slechts door de Deensche autoritei
ten worden vrijgegeven, voor zoover het 
verzoek om vrijgave, dat ingediend is door 
hem, te wiens name de saldi uitstaan, door 
de Nederlandsche Bank van een gunstig ad
vies is voorzien. 

IV. De saldi in Nederlandsche guldens, 
bedoeld in lid 1, die onderworpen zijn aan 
algemeene blokkeeringsmaatregelen vanwe
ge Nederlandsche autoriteiten, zullen wor
den gedeblokkeerd onder de volgende voor
waarden: 

a. de saldi in Nederlandsche guldens, die 
ten name van Deensche banken staan, zul
len op verzoek van de banken te wier name 
zij staan, gedeblokkeerd worden; 

b. de overige saldi in Nederfandsche gul
dens zullen op verzoek van hen, te wier 
name die saldi staan, vrij kunnen worden 
overgemaakt naar· rekeningen van D eensche 
banken en ;,;uilen dan overeenkomstig het 
bepaalde onder a, hierboven, worden gede
blokkeerd; 

c. de saldi in Nederlandsche guldens, be
doeld onder b, hierboven, die niet naar re
keningen· van Deensche banken zullen zijn 
overgemaakt, zullen slechts door de Neder
lan_dsche autoriteiten worden vrijgegeven, 
voor zoover het verzoek om vrijgave, dat 
ingediend is door hem, te wiens name de 
saldi uitstaan, door de Danmarks National
bank van een gunstig advies is voorzien. 

V. Het bepaalde in lid III en IV hier
boven zal, mutatis mutandis van toepassing 
zijn op effecten, die op naam van ingezete
nen van het eene der beide landen bij ban
ken van het andere land gedeponeerd zijn. 
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z5 September z946. BESLUIT tot vast
stelling van het tijdstip van inwerking
treding van de Wet van 18 September 
1946, Staatsblad No. G 257, houdende 
wijziging der Kinderbijslagwet. 

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

van Sociale Zaken van 21 September 1946, 
no. 6851, afdeeling Arbeid II; 

Gelet op artikel VIII der wet van 18 
September 1946, Staatsblad G 257, houden
de wijziging der Kinderbijslagwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

De wet van 18 September l!l46, Staats
blad G 257, houdende wijziging der Kinder
bijslagwet, treedt in werking met ingang 
van 1 October 1946. 

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

Soestdijk, den 25sten September 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, 1W. DREES. 

(Uitgeg. a8 September z946.) 
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z7 September z946. BESLUIT, houdende 
nieuwe bepalingen in zake vrijstelling 
van het nakomen der voorschriften ten 
aanzien van de reddingmiddelen, be
doeld in Hoofdstuk V, paragraaf 1, van 
het Schepe'nbesluit. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
G.:zLn de voordracht van Onzen Minister 

van Verk eer van 18 September 1946 
N°. 96256 J.; 

G _let op het bepaalde in artikel 123 van 
het Schepenbesluit; 1 

Overwegende, dat het nobdzakelijk is in de 
tegenwoordige buitengewone omstandighe
èen aan boord van passagiersschepen, va
rende tusschen de Overzeesche gebiedsdeelen 
of daar nabij gelegen gebi•~den en Europa, 
een grooter aantal militaire- en burger
passagiers te v ervoeren dan in overeenstem
ming is met de voorschr,iften van het Schepen
besluit; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Ten behoeve van passagiers

schepen, welke groote aantallen militaire
en/of burgerpassagiers · vervoeren, voor wie 
geen vaste slaapplaatsen aanwezig zijn, wordt 
voor reizen, die naartoe naar het oordeel van 
den Inspecteur-Generaal voor de Scheep
vaart in aanmerking komen, vrijstelling 
verleend van het nakomen van de voor
schriften ten aanzien van de reddingmiddelen, 
vervat in Hoofdstuk V, paragraaf 1, ·van het 
Schepenbesluit, met dien verstande, dat 
voldaan wordt aan door den Inspecteur
Generaal voor de Scheepvaart te stellen voor-
waarden, tenminste inhoudende : . 

(a) · dat het totaal aantal plaatsen in en 
op booten, vlotten en drijvende toestellen 
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ten minste 50 % meer moet bedragen dan het 
totaal aantal opvarenden; 

(b) dat de ruimte in de reddingbooten 
ten minste zoo groot moet zijn, dat de red
dingbooten de bemanning en de hut passagiers 
kunnen opnemen; 

(c) dat alle reddingmiddelen dadelijk be
schikbaar, moeten zijn in den zin van artikel 
13 van het Verdrag ter beveiliging van 
menschenlevens op zee, Londen 1929; 

(dj dat het aantal zwemvesten ten minste 
zoo groot moet zijn als het totaal aantal 
opvarenden; · 

(e) dat het aantal reddingboeien ten min
ste het dubbele moet bedragen van het aantal, 
dat ingevolge de in den aanhef bedoelde voor
schriften aanwezig moet zijn. 

2. Ons besluit van 9 M• i 1946 N°. G lII 
wordt ingetrokken met ingang van den dag, 
waarop dit besluit in werking treedt. 

Onze Minister van Verkeer is belast met de 
uitvoering van dit beslui~, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en den dag 
nadien in werking treedt. 

Soestdijk, den 27sten September 1946. 
WILHELMINA. 

De Minister van V erkeer, H. Vos-:
(Uitgeg. 22 Oct. 1946.) 
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30 September 1946. BESLUIT tot vast
stelling van het tijdstip van inwerking
treding van het Koninklijk besluit van 
28 Februari 1940, Staatsblad No. 345, 
alsmede van enkele artikelen van het 
Radiostoringsreglement 1940. ' 

Wif WILHELMTNA, enz.; 
Overwegende, dat het, mh het oog op het 

belang van een ongestoord gebruik van 
radio-ontvanginrichtingen, dienstbaar aan de 
radio-omroepontvangst en op het belàng van 
de fabricatie van zulke ontvanginrichtingen, 
alsmede van electrische inrichtingen, welke 
bij gebruik storing in de radib-omroepont
vangst kunnen veroorza\{en, wenschelijk is 
de bepalingen van het Koninklijk Besluit 
van 28 Februari 1940 (Staatsb!ad 345) als-, 
mede eenige artikelen van het daarbij be- -
hoorende Radiostoringsreglèment 1940 in 
werking te doen treden ; 

Op voordracht van Onze Mini ters van 
Verkeer, van Economische Zaken en van 
Financiën van 17 Augustus 1946 nr. 1, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie, 18 September 1946, No. 70387, 
D irectie van de Energievoorziening e n van 
20 September 1946, nr 205, Generale The
saurie, afdeeling Economische en Sociale 
Zaken; 1 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De bepalingen van Ons besluit van 28 

Februari 1940 (Staatsblad 345) alsmede de 
artikelen 1 (Algemeene bepalingen), 13, 14, 
15 en 16 (Van de Commissie) van het daar
aan gehechte Radiostoringsreglement 1940 
treden in werking met ingang van den dag 
na dien der plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 
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Onze Ministers van Verkeer, van Econo
mische Zaken en van Financiën ·zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar_ 
van afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 3osten September 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Verkeer, H. Vos. 
De Min . v. Econ. Zaken, HUYSMANS. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 8 Nov. 1946.) 
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3 October 1946. BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van den raad der 
gemeente Berlicum d.d. 7 Juni 1946, 
houdende benoeming van M. van Boven 
tot ontvanger dier gemeente. 

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

van Binnenlandsche Zaken, van 10 Juli 
r946, no. 14724, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur Bureau Bestuurszaken, tot vernie
tiging van het besluit van den raad der ge
meente Berlicum van 7 Juni 1946; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Berlicum bij zijn besluit van 7 Juni 1946 
in de aldaar bestaande vacature van ont
vanger heeft voorzien door de benoeming 
van M. van Boven; 

dat bij Ons besluit van 6 Mei 1946, no. 
7, de gemeenten Berlicum en Dinther zijn 
aangewezen als gemeenten, waarin de be
diening v:an ontvanger door denzelfden per
soon wordt bekleed; 

dat M. van Boven niet is ontvanger der 
gemeente Dinther en de betrekking van ont
vanger in die gemeente niet vaceert; 

dat mitsdien de raad der gemeente Berli
cum door het nemen van voormeld besluit 
heeft gehandeld in strijd met artikel 3, twee-
de lid, der Gemeentewet; 1 

Gelet op artikel 185 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

r7 September 1946, no. 14); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor 

noemden Minister van 27 September 1946~ 
no. 28745, afdeeling Binnenlandsch Bestuur 
Bureau Bestuurszaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voormeld besluit van den raad der ge

meente Berlicum te vernietigen wegens 
strij d met de wet. 

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

Het Loo, den 3den October 1946. 
WILHELMINA. 

De Min: van Binnenl. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg . .n October 1946.) 
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4 October z946. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Meelbesluit (Staats
blad 1924, no. 313). 

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

Sociale Zaken van 2:1 Juli 1946, · no. 320 
D /doss. 25, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Wa-
renwet (Staatsblad 19:15, no. 7Q.1); 

Gezien het advies van de Commissie be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staats
blad _19~<;, no. 79.~): 

Den Raad van State gehoord (Advies van 
20 Augustus 1946, no. 14); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 26 September 
rg46, no. 739 D idoss. 25, afdeeling Volks
gezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
in 'het Meelbesluit (Staatsblad 1924, no. 
313) de volgende wijzigingen en aanvullin
gen aan te brengen: 

Art. 1. In artikel r , onder r , b, wordt 
de tweede alinea gewijzigd als volgt: 

Het griesmeel van de in hoofdzaak van 
schilddeelen bevrijde vruchten van boek
weit en haver mag worden aangeduid met 
een der namen grutten of gort, en dat van 
gepelde gerst met een der namen grutten 
of gries. 

Art. 11. Aan artikel 2, eerste lid, wordt 
een nieuwe zin toegevoegd, luidende: 
· Indien gepelde gerst de grondstof is, mag 

deze worden aangeduid met den naam gort, 
b .v. gortgries. 

Aan artikel 2, tweede lid, wordt een n ieu
we alinea toegevoegd, luidende: 

Zoolang door het Bedrijfschap Granen, 
Zaden en Peulvruchten uitgevaardigde 
voorschriften inzake samenstelling van ge
mengd meel van kracht zijn, mogen ge
mengde meelsoorten worden aangeduid als 
,,Gemengd meel, Regeeringssamenstelling", 
zonder vermelding der samengest9de grond_ 
stoffen. 

Art. 111. In artikel 6, eerste lid, wordt 
zoowel onder a als onder b inplaats van "en 
gerst", gelezen: ", gerst enz.,". · 

Art. IV. · In artikel II wordt de tweede 
zin van de eerste alinea als volgt gewijzigd: 

Deze naam moet uit letters bestaan, wel
ke van niet minder in het oog vallende type 
en kleur zijn en, wat hoogte en lijndikte 
betreft, niet kleiner zijn dan die van een der 
andere woorden of namen op de verpakking 
aanwezig. 

In artikel II wordt de tweede alinea als 
volgt gewijzigd: 

Behalve deze naam mogen andere namen, 
welke volgens dit besluit als aanduipingen 
gelden, al. dan niet in samenstelling met an
dere woorden of lettergrepen, op, aan of bij 
de verpakking der waar niet voorkomen. 

Aan artikel r r wordt een derde alinea toe
gevoegd, luidende: 

Onverminderd het bepaalde in artikel ro, 
is het gebruik van andere namen, geen aan-
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duidingen volgens dit besluit zi3nde, of van • gingswet Kleinbedrijf 1937 (Staatsblad No. 
fantasienamen slechts geoorloofd voor wo- 619); 
ver deze namen onmiddellijk worden vooraf Overwegende, dat de Middenstandsraad te 
gegaan door de verplichte aanduiding. dezer zake is gehoord; 

Art. V. Toegevoegd wordt een artikel Den Raad van State gehoord (advies van 
II bis, luidende: 10 September 1946, No. 16); 

1. De verpakkingen, waarin de waren in Gezien het nader rapport van Onzen 
dit besluit bedoeld, zijn vervat, alsmede de voornoemden Minister van 28 September 
omhulsels dier verpakkingen, moeten, voor 1946, No. 70315 M.\V.; 
zoover zij bestemd of geschikt zijn om met Hebben goedgevonden en verstaan: 
den inhoud aan de verbruikers te worden Art. 1. Jn het tweede lid van artikel II 
afgeleverd, aan de buitenzijde - indien van het Vestigingsbesluit Broodbedrijven 
daarop een etiket voorkomt, op het eti]i:et 1938, in het tweede lid van artikel II van 
-zijn voorzien van een aanduiding, aange- het Vestigingsbesluit Banketbedrijven 1942, 
vende de hoeveelheid der in de verpakkin5 alsmede in het tweede lid van artikel II 

aanwezige waar. van het Vestigingsbesluit Brood-Banketbe-
2. De aanduiding moet voor den kooper drij 1942 wordt in plaats van "1946" ge

duidelijk zichtbaar en gemakkelijk leesbaar lezen: ,.1947". 
zijn aangebracht op hetzelfde vlak van de 2. Dit besluit treedt in werking . met in-
verpakking, waarop de naam der waar voor- gang van den tweeden dag na dien zijner 
komt en mag niet door vegen zijn uit te afkondiging. 
wisschen. Zij moet bestaan uit een der woor- Onze Minister van Economische Zaken 
den "inhoud" of "netto", vergezeld van de is l;ielast met de uitvoering van dit besluit, 
in kilogrammen en/of in grammen uitge_ dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
drukte hoeveelheid der waar, en mag geen en waarvan afschrift zal worden gezonden 
grootere hoeveelheid aangeven dan die, wel- aan den Raad van State. 
ke aan waar in de verpakking r.anwezig is. Het Loo, den 5den Octobe~ 1946. • 

De letters en cijfers der aanduiding moe-
ten een hoogte hebben van tenminste 4 WILHELMINA. 
mm (0,004 m) b ij een lijndikte van ten min- De· Min. v. Econ. Zaken, HUYSMANS. 
ste 0,5 mm (0,0005 m). (Uitgeg. 22 October 1946.) 

Art. VI. De artikelen I tot en met IV 
van dit besluit treden in werking met in
gang van den tweeden dag na dien._ van af
kondiging van dit besluit. 

Artikel V. treedt in werking dertig qagen 
na den dag van afkondiging van dit besluit. 

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 gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 4den October 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 18 October 1946.) 
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5 October 1946. BESLUIT tot nadere 
w1Jz1gmg van de Vestigingsbesluiten 
Broodbedrijven 1938, Banketbedrijven 
1942 en Brood-Banketbedrijven 1942. 

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

van Economi~che Zaken van 13 Augustus 
2946, No. 53417 M.W.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is wij
ziging te brengen in het Vestigingsbesluit 
Broodbedrijven 1938 (Staatsblad No. 660), 
in het Vestigingsbesluit Banketbedrijven 
1942 (Nederalndsche Staatscourant 1942, 
No. 79) en in het Vestigingsbesluit Brood
Banketbedrijven 1942 (Nederlandsche 
Staatscourant ~942, No. 79), zooals deze 
laatstelijk zijn gewijzigd bij Ons besluit van· 
21 September 2945 (Staatsblad No. F 198); 

Gelet op artikel 3, eerste lid, der Vesti-
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5 October 1946. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van het Koninklijk be
sluit van 26 April 1922, Staatsblad No. 
226, in zake tarieven voor kadastrale 
verrichtingen. 

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

van Financiën van den 30 September 1946, 
no. 144, Afdeelingen Inqirecte Belastingen 
en Organisatie van den Belastingdienst; . 

Gelet op artikel 10, 2 °, der wet van 3 
April 1922, Staatsblad no. 166; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

In Ons besluit van 26 April 1922 , Staats-
blad no. 226, zooals dat is gewijzigd bij 
Onze besluiten van 28 Januari 1927, Staats
blad no. 20, en 14 December 1931, Staats
blad no. 505, worden de navolgende wijzi
gingen gebracht: . 

Artikel 3a wordt gelezen: 
Voor het langs mechanischen weg ver

vaardigen van copieën van kadastrale kaar
ten gelden tarieven welke gegrond zijn op 
de werkelijke kosten, vermeerderd met een 
bedrag ter redelijke vergoeding voor de door 
den kadastralen dienst verleende diensten 
en voor het gebruik van de kadastrale stuk
ken, een en ander volgens nadere, door 
Onzen Minister van Financiën te stellen 
regelen. 

Artikel 4 wordt gelezen : 
Voor andere, dan in de voorgaande arti

kelen, in de wet van 3 April 1922 (Staats
blad no. 166), of in andere daarop gegronde 
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besluiten, getarifieerde kadastrale verrich- • 
tingen van landmeters en ander kadastraal 
personeel is door belanghebbenden ver
schuldigd: 

a. voor verrichtingen van landmeters, te 
velde zeven gulden en vijftig cent, per uur, 
ten kantore vier gulden per uur; 

b. voor verrichtingen van ander perso
neel, te velde zes gulden per uur, ten kan
tore twee gulden en vijftig cent per uur. 

De tijd, besteed aan de reis naar en van 
de plaats, waar de werkzaamheden wo~den 
verricht, de onkosten wegens loop. van de 
meetarbeiders, alsmede de reis- en verblijf
kosten, worden niet in rekening gebracht. 

Gedeelten van een uur worden op een vol 
uur naar boven afgerond. 

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

Het Lpo, den 5den October 1946. 

WiLHELMINA. 
De Min. van Financiën, P.' LIEFTINCK. 

(Uitgeg. Z2 October 1946.} 
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7 Octo_1?e_r 1946. BESLUIT, houdende aan
w1Jzmg, van de in Nederland verblij
vende militairen van het Koninklijk 
Nederlandsch-Indische Leger als een 
format~ als bedoeld in artikel 39, lid 1, 
sub 3° der Wet op de Krijgstucht en 
regelende ket recht vart beklag. 

WifWILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Overzeesche Gebiedsdeelen van 1 October 
1946, Çommissariaat voor Indische Zaken, 
Afdeeling C., Militair Personeele Zaken, 
No. 20; 

Overwegende, 
1°. dat het wenschelijk is, dat het mili

tair personeel behoorende tot het Koninklijk 
Nederlandsch-Jndische Leger, hier te lande 
aanwezig en voorzoover n~et organiek inge
deeld bij eenig Korps, wordt beschouwd als 
een formatie als bedoeld in artikel 39, lid 1 
sub 3° der Wet op de Krijgstucht; 

2°. dat de Commandant van deze for
matie niet is gesteld onder het rechtstreeksch 
bevel van een tot straffen bevoegden meer
dere als bedoeld in artikel 61 der wet op de 
Krijgstucht (Nederlandsch Staatsblad 1903 
no. 112); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
1°. Het militair personeel, behoorende 

tot het Koninklijk Nederlandsch-Indische 
Leger, hier te lande aanwezig en voor zoover 
niet organiek ingedeeld bij eenig ander 
korps, vormt een formatie als bedoeld in 
artikel 39, lid 1, sub 3° der Wet op de 
Krijgstucht; 

2 ° . Voor de behandeling van een beklag 
van de bij sub 1° ingedeelde militairen te-

-gen hun door den Commandant van deze 
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formatie of diens vervanger opgeleide 
krijgstuchtige straffen aan te wijzen den 
hoogst in rang zijnden Officier van de bij 
formatie of diens vervanger opgelegde 
deelen geáetacheerde Officieren van het 
Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger. 

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

Het Loo, den 7den October 1946. 

WILHELMlNA. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd., J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 18 October 1946.) 
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zo October 1946. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van het Postbesluit 1925 
(Staatsblad no. 396) en van het Pak
ketpostbesluit (Staatsblad 1919 no. 
574). 

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

Verkeer van 21 September Î946, no. 1, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Overwegenàe, dat het wenschelijk is, wij
ziging te brengen in het Postbesluit 1925 
(Staatsblad no. 396) en in het Pakketpost
besluit (Staatsblad 1919 no. 574), zooals 
deze besluiten laatstelijk zijn gewijzigd bij 
Ons besluit van 8 Maart 1939 (Staatsblad 
no. 341): 
_ Den Raad van State gehoord (advies van 
1 October 1946 no. 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voomoemden ,Minister van 9 October 1946, 
nr. I", Hoofdbestuur der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: , 

Art. 1. Artikel 2 van het Postbesluit 
1925 (Staatsblad no. 396) wordt gelezen: 

Porten. 
,,Art. 2. § 1. 1. Behoudens het bepaal

de in het volgende lid, bedraagt het port 
der brieven, bij vooruitbetaling: 

voor elke briefkaart 7½ cent; 
voor eiken anderen brief: 

van een gew. van niet meer dan 20 gr., :roet.; 
boven 20 gr. tot en met 100 g-r., 15 et.; 
boven 100 gr. tot en met 300 gr., 20 et.; 
boven 300 gr. tot en met 500 gr., 25 et.; 
boven 500 gr. tot en met 1000-gr., 35 et.; 
boven 1000 gr. tot en met 2000 gr., 50 et. 

2. Het pprt van een brief, afkomstig 
van en bestemd voor een door of vanwege 
den Directeur-Generaal der Posterijen, Te
legrafie en Telefonie vast te stellen kring, 
bedraagt, bij vooruitbetaling: 

voor elke briefkaart 5 cent; 
voor eiken anderen brief: 

voor een gew. van niet ineer- dan 20 gr., 6 et.; 
boven 20 gram tot en met 100 gram, 10 et. 

§ 2. Het port der gedrukte stukken be
draagt, bij vooruitbetaling: 

K 2663 
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voor een gewicht van niet meer dan 500 
gram, 2 cent per 50 gram of restend ge
deelte van 50 gram; 
boven 500 gr. tot en met 750 gr., ... 25 et.; 
boven 750 gr. tot en met 1000 gr., ... 35 et.; 
boven 1000 gr. tot en met 2000 gr., ... 50 et. 

§ 3. Het port der brailledrukwerken be
draagt, bij vooruitbetaling, 1 cent per moa 
gram of restend gedeelte van 100 gram. 

§ 4. x. Het port der nieuwsbladen en 
bijvoegsels bedraagt, indien de frankeering 
bij abonnement geschiedt, per nummer of 
exemplaar: 

voor een gew. van niet meer dan 55 gr., 0.7 et.; 
boven 55 gr. tot en met 85 gr., 1 et.; 
boven 85 gr. tot en met n5 gr., 1,3 et.; 
boven n5 gr. tot en met 150 gr., 1,6 et.; 
boven 150 gr. tot en met 180 gr., 2 et.; 
boven 180 gr. tot en met 210 gr., 2,3 et.; 
boven 210 gr. tot en met 250 gr., 2,6 et. 

en voorts voor elk meerder gewicht van 
50 gram of restend gedeelte van 50 gram, 
0,7 cent daarboven. 

2. Bij de berekening van het port der 
in het eerste lid van deze paragraaf bedoel
de nieuwsbladen en bijvoegsels, volgens het 
gewicht per exemplaar blijft de verpakking 
buiten beschouwing. Bij de vaststelling van 
het per afrekenil)gstijdvak verschuldigde be_ 
drag wordt een gedeelte van een cent naar 
boven afgerond tot een geheelen cent. 

§ 5. Het port der monsters bedraagt, bij 
vooruitbetaling 2½ cent per 50 gram of 
restend gedeelte van 50 gram, met dien 
verstande, dat het voor iedere zending on
der een afzonderlijk adres niet minder be-
draagt dan 5 cent. , 

§ 6. Het te heffen port wegens onge
frankeerde en ontoereikend gefrankeerde 
stukken bedraagt ten minste 5 cent voor 
elke zending onder een afzonderlijk adres." 

2. In artikel 4, § 1, 2°., sub h van het 
Postbesluit 1925 (Staatsblad no. 396) wordt 
in de slotzinsnde na "photografieën" telkens 
opgenomen: ,.en platen". 

Na artikel 4, § 1, 2°., sub m w·ordt opge
nomen: 

,,n. in formulieren, in gebruik bij biblio
theken voor het aanvragen of uitleenen van 
boekwerken: de titels der werken, het aan-'-
tal gevraagde of gezonden exemplaren, de 
namen der schrijvers en der uitgevers, de 
nummers van den catalogus, het aantal lees
d~en, de naam van hem, die het werk 
wenscht te raadplegen en andere korte aan
wijzingen, betrekking hebbende op de des
betreffende boekwerken.". 

Het vermelde in artikel 4, § 1, 2°., sub n 
(oud) van het Postbesluit 1925 (Staatsblad 
no. 396) wordt gelezen: 

,,o. op monsters: 
de. fabrieks- of handelsmerken, de volg

nummers, de prijzen, alsmede nadere aandui
dingen van de prijzen en de aanwijzingen 
betreffende het gewicht, de maat, de afme
tingen én de beschikbare hoeveelheid. Voorts 
een korte aanwijzing betreffende den fabri
kant en den leverancier van de koo waar . 
of betreffende den persoon, voor wien het 
monster bestemd is, alsmede de aanduidin-
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gen, welke noodig zijn om de herkomst en 
den aard van de kovpwaar, waarop de mon
sters betrekking hebben, aan te geven. 

De bijvoegingen, aanwijzingen en aandui
dingen mogen ook worden aangebracht in 
den vorm van een bij de monsters gevoegde 
open mededeeling.". 

3. In artikel 5, § 1, eerste lid onder b 
van het Fostbesluit 1925 (Staatsblad no. 
396) wordt in plaats van "5" gelezen: .,7". 

4. In artikel 6, § 1, van het Postbesluit 
1925 (Staatsblad no. 396) wordt "10" ver
vangen doq,: .,15". 

5. In artikel 8, § 1, van het Postbesluit 
1925 (Staatsblad no. 39q) wordt in plaats 
van "10" gelezen: .,30" en in plaats van 
" 15", .,40". In § 2, eerste lid, van dat artikel 
wordt "10" gewijzigd in: .,30". 

6. In artikel 9, eerste lid van het Post
besluit 1925 (Sta~sblad no. 396) wordt in 
plaats van "15" gelezen : ,,25". 

7. Artikel rn, § 1, eerste lid van het 
Postbesluit 1925 (Staatsblad no. 396) wordt 
gelezen: 

.,§ 1. 1. Het bij vooruitbetaling ver
schuldigde recht voor de overmaking van 

.gelden door middel van postwissels bedraagt 
voor elken postwissel: 
voor een bedrag tot en niet f 12.50, 10 cent; 
boven f 12.50 tot en met f 25.-, 15 cent; 
boven f 25.- tot en met f 50.-, 20 cent; 
boven f 50.- tot en met f 100.-, 30 cent; 
boven f 100.- tQt en met f 150.-, 40 cent; 
boven f 150.- tot en met f 200.-, 50 cent; 
boven f 200.- tot en met f 1000.- per 
f 100.- of restend gedeelte van f 100.-, 10 
cent daarboven; boven f 1000.- per f 500.
of restend gedeelte van f 500.-, 10 cent bo~ 
ven het recht, dat voor een postwissel van 
f 1000.-, verschuldigd is.". 

In het tweede lid van die paragraaf wordt 
,,5" gewijzigd in: ,.7½". 

In het vierde, vijfde en zesde lid van die 
par?,graaf wordt "15" telkens 15ewijzigd in: 
,,25 . 

8. In artikel n, § · 1, 2e lid van het Post
besluit 1925 (Staatsblad no. 396) wordt. in 
plaats van "121/2" gelezen: ,.15". 

Het derde lid van die paragraaf wordt 
vervangen door: 

.,3 Bij de afrekening is bovendien we
gens het per borderel ingevorderde bedrag 
een recht verschuldigd, hetwelk bedraagt: 
voor een bedrag tot en met f 12.50, 10 cent; 
boven f 12.50 tot en met f 25.-, 15 cent; 
boven f 25.- tot en met f 50.-, 20 cent; 
boven f 50.- tot en met f 100.-, 30 cent; 
boven f 100.- tot en met f 150.-, 40 cent; 
boven f 150.- tot en met f 200.-, 50 cent; 
boven f 200.- tot en met f 1000.- per 
f 100.- of restend gedeelte van f 100.- 10 
cent daarboven; boven f 1000.- per f 500.-, 
of rèstend gedeelte van f 500.-, 10 cent bo_ : 
ven het recht, dat voor een bedrag van 
f 1000.- verschuldigd is." . 

In het vierde lid van die paragraaf wordt 
.,15" gewijzigd in : .,25". 

In artikel n, § 2, 2e lid van het Post
besluit 1925 (Staatsblad nq. 396) wordt in 
plaats van "15" gelezen: .,20" en in plaats 

18 



.. 

1946 

van "20", ,,25". 
9, In artikel 12, § 1, eerste lid van het 

Postbesluit 1925 (Staatsblad no. 396) wordt 
onder a "f 2.50" -vervangen door: ,,f 5.-"; 
onder b "f 1.50" door: · ,,f 3.-"; onder c 
,,f 0.50" door: ,,f 1.-" en onder d "f 2.-" 
door: ,,f 4.-" en "f 0.50" door "f 1.-". 

In § 2, eerste en tweede lid van dat arti
kel wordt "f 10.-" telkens gewijzigd in: 
uf 20.-". 

10. In artikel 14bis van het Postbesluit 
1925 (Staatsblad no. 396) wordt "2½" ge-
wijzigd in : ,,5". • , 

ll. In artikel 17 van het Postbesluit 
1925 (Staatsblad no. 396) wordt onder a 
,,Hoofdinspecteurs" vervangen door:,,Hoofd_ 
directeuren" en in plaats van "Inspecteurs" 
gelezen: ,,Inspecteurs in algemeenen dienst 
en Inspecteurs". · 

12, In artikel 18 v~ het Postbesluit 
1925 (Staatsblad no. 396) vervalt het cijfer 
"1" voor het eerste lid. Het tweede lid- 'van 
dat artikel vervalt. Het zijschrift van di_t . 
artikel wordt gewijzigd in : ,,Intrekking 
vroegere besluiten". 

13, In artikel 1 van het Pakketpostbe
besluit (Staatsblad 1919 no. 574) wordt het 
bepaalde onder a vervangen door: 

"a. pakketten, welke op grond van hun 
afmetingen voor het internationaal verkeer 
als hinderlijk zouden worden beschouwd;". 

14. Artikel 5, § 1, 2e lid van het Pakket
postbesluit (Staatsblad 1919 no. 574) wordt 
gelezen: 

,,2. Het port der pakketten bedraagt: 
voor een gewicht van niet meer dan 1 kg 
30 cent; 
boven 1 tot en met 3 kg . .. . ..... ... 45 cent; 

, boven 3 tot en met 5 kg ...... .. . . .. 60 cent; 
boven 5 tot en met 7 kg . . . ..... : . .. Bo cent; 
boven 7 tot en met 10 kg .. . . . .. . .. .. f 1.-.". 

In artikel 5, § 1, 4e en ·se lid van dat be
sluit wordt "10" telkens ---vervangen door: 
,,15". 

In § 2, eerste lid van. dat artikel wordt in 
plaats van "artikel 10, § 4" gelezen: ,,artikel 
IO, § 5". . 

15, In artikel 6, § 2 van het Pakket
postbesluit (Staatsblad 1919 no. 574) wordt 
in plaats van "10" telkens gelezen: ,,15". 

1.6, In artikel 8, § 1, eerste en tweede lid 
van het Pakketpostbesluit (Staatsblad 1919 

. no. 574) wc:~dt in plaats van " 10" telkens 
gelezen: ,,15 . 

Artikel 8, § 2 van dat besluit wordt ver
vanten door: 

,,§ 2. 1. Op verlangen van de afzenders 
·van pakketten wordt hun, tegen vooruitbe
taling van 2 5 cent per pakket, bericht ge
zonden omtrent de uitreiking, mits het ver
zoek daa,toe wordt ingediend 'binnen een 
termijn van 9 maanden, te rekenen van den 
dag, volgende op dien van de terpostbezor
ging. 

2. Op verlangen van de afzenders van 
pakketten wordt, mits het verzoek daartoe 
wordt gedaan binnen den in het eerste lid 
-n deze paragraaf bedoelden termijn, kos
teloos een onderzoek naar het lot daarvan 
ingesteld en hun de uitslag bericht.". 
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In § 3, eerste lid van dat artikel wordt 
,,15" gewijzigd in "25". 

17. In artikel 10, § 2 van het Pakket
postbesluit (Staatsblad 1919 no. 574) wordt 
":r5" vervangen door "40" en "25" door 
"50". In § 3, 1e lid van dat artikel wordt 
,,15" vervangen door "40". 

18. In artikel II § 1, eerste lid van het 
Pakketpostbesluit (Staatsblad 1919 no. 574) 
wordt "5" gewijzigd in "xo"; ,,10" in 
,,20" en "f 1.-" in "f x.50". 

19. In artikel 1, § 2 en § 3, in artikel 12 , 
§ 1, 3e lid en § 3, 2e lid, in artikel 14, § 1, 
1e lid, in artikel 16, 1e lid en in de slot
zinsnede van het Postbesluit 1925 (Staats
blad no. 396), alsmede in artikel 5, § 2, 1e 
lid, in artikel 15, 1e lid en in de slotzin
snede van het Pakketpostbesluit (Staatsblad 
1919 no. 574) wordt "Minister van Binnen
landsche Zaken" gewijzigd in: ,,Minister 
van Verkeer". 

20. De beschikking van den Secretaris
Generaal van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken van 12 Augustus 1940 
no. 97/1940 (Staatsblad no. S 302), voor 
zoover nog van kracht en die van 13 Augus_ 
tus 1940 no. 96/1940 (Staatsblad no. S 306) 
worden ingetrokken. 

21. De bepalingen van dit besluit treqen 
i~ werking met ingang van 1 November 
1946, behoudens die van artikel 9, welke 
met ingang van 1 Januari 1947 van kracht 
worden. 

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

Het Loo, den 10den October 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Verkeer,-H. Vos. 

(Uitgeg. 25 October z946.) 

S. G 280 

zo October z946. BESLUIT, houdende be_ 
palingen betreffende het postverkeer 
met Nederlandsch-Indië, Curaçao en 
Suriname en met het buitenland. (In
ternationaal Postbesluit 1946). 

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

Verkeer van 21 September 1946 nr 2, Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie; 

Overwegende, dat het wenschelijk is om 
nieuwe voorschriften ·vast te stellen betref
fende het postverkeer met Nederlandsch• 
Indië, Curaçao en Suriname en met het 
buitenland; ~ 

Gelet op artikel 28, 2• lid, der Postwet 
(Staatsblad 1919 n°. 543) en artikel 10, 26 lid, 
der Pakketpostwet (Staatsblad 1917 n°. 566); 

Gelet op het den 23 Mei 1939 te Buenos 
Aires gesloten Algemeen Postverdrag en de 
op denzelfden datum mede aldaar gesloten 
Qvereenkomsten betreffende : 

a. de brieven en doosjes met aangegeven 
waarde; 

• 

.. 
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b. de postpakketten; 
c. de postwissels; 
d. de invordering van gelden op qui

tantiën en handelspapier; 
e. de abonnementen op nieuwsbladen en 

tijdschriften; • 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 1sten October 1946, nr 30); 
Gezien het nader rapport van Onzen 

'voornoemden Minister van 9 October 1946 
no. 1, Hoofdbestuur der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang ·van 1 November 1946 te 

bepalen als volgt : 

I. Algemeene Bepalingen. 

Algemeen. 
Art. 1. r. In dit besluit wordt verstaan: 
a. onder brieven, briefkaarten, akten, ge-

.-- drukte stukken, braille-drukwerken, monsters, 
pakjes en fonopostzendingen, de stukken, 
bedoeld in artikel 34, paragraaf 1, van het 
Algemeen Postverdrag en aldaar re5pectieve
lijk aangeduid als "lettres", ,1cartes postales", 
,,papiers d'affaires", ,,imprimés", ,,impres
sions en relief pour les aveugles", ,,échantillons 
de marchandises", ,,petits paquets" en "envois 
phonopost"; 

b. onder stukken: al hetgeen hierboven 
onder a is vermeld ; 

ç. onder pakketten: postpakketten, als · 
bedoeld in artikel 1, paragraaf 1, van de 
Overeenkomst betreffende de postpaketten; 

d. onder zeepost: de rechtstreeksche ver
zending over zee tusschen het Rijk in Europa 
eenerzijds en Nederlandsch- Indië, Curaçao 
en Suriname anderzijds; 

e. onder port en recht: het port, respec
·tievelijk het recht, hetwelk hier te lande in 
de verschillende hierna genoemde gevallen 
is verschuldigd wegens het postverkeer met 
Nederlandsch-lndië, Curaçao en Suriname en 
met het buitenland; 

f. onder de Minister: de Minister, belast 
met de uitvoering van dit besluit; 

g. onder de Directeur-Generaal: de Direc
teur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie. ' 

z. De porten en rechten, welke bij de 
desbetreffende internationale bepalingen op 
vaste bedragen zijn bepaald, het bedrag der 
schadevergoeding in geval van verlies van 
een aangeteekend stuk, alsmede het bedrag, 
hetwelk de schadevergoeding wegens verlies, 
berooving of beschadiging van pakketten, 
zonder aangegeven waarde niet te boven kan 
gaan, worden, met inachtneming van de 
ter zake geldende bepalingen, door den 
Directeur-Generaal vastgesteld. 

II. Bepalingen naar aanleiding van het 
Algemeen Postverdrag. 

Vervoer door de lucht of met buitengewone 
diensten . 

2. De tarieven en voorwaarden voor de 
verzending van stukken door · middel van 
vliegtuigen of met andere buitengewone 
diensten, waarvoor bijzondere kosten zijn 
verschuldigd, worden door den Directeur
Genêraal be-paald op den grondslag van en 
in overeenstemming met de desbetreffende 
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bepalingen van het Algemeen Postverdrag 
en met de oyereenkomsten of schikkingen,' 
welke met andere• Administratiën en met de 
betrokken ondernemers zijn getroffen. 

Porte;,_ en rechten. 
3. l. Behoudens bij toepassing van hef 

bepaalde in het volgende lid, bedraagt het 
bij vooruitbetaling verschuldigde port dei 
stukken in het verkeer met Nederlandsch-· 
Indië, Curaçao en Suriname en met het 
buitenland, anders dan bij verzending door 
middel van vliegtuigen 01 met andere buiten
gewone diEnsten, waarvoor bijzondere kosten 
verschuldigd zijn: · · 

1°. voor brieven: 
voor een gewicht tot en met zo gram 

20 cent en voorts voor elk volgend gewicht 
van zo gram of restend gedeelte van 20 gram 
12½ cent daarboven; 

2°. voor briefkaarten: 
12½ cent voor elke kaart; 

-3Q. voor akten: 
voor. een gewicht tot en met zso gram 

zo cent en voorts voor elk volgend gewicht 
van so gram of restend gedeelte van 50 gram 
4 cent daarboven; · 

4°. ·voor gedrukte stukken: 
a. in het verkeer met de landen, waarvan' 

de Postadministratiën de in artikel 34, 
paragraaf 3, van het Algemeen Postverdrag' 
bedoelde toestemming hebben verleend, doch 
alleen voor zooveel betreft de in genoemde 
bepaling bedoelde nieuwsbladen en tijd
schriften, welke voldoen aan de in artikel 1 
van de Postwet (Staatsblad 1919 n°. 543) voor 

· nieuwsbl~den gege"'.en omschrijving, boeken,· 
vlugschriften, muz1~kstukken en landkaar~ 
ten: 

2 cent per so gram of restend gedeelte van· 
So gram; 

b. in alle andere gevallen: 
4 cent per 50 gram of restend gedeelte van· 

50 gram; 
· 5°. voor braille-drukwerken: 

2 cent per 1000 gram of restend gedeelte · 
van 1000 gram; 

6°. voor monsters: 
voor een gewicht tot en met 100 gram ' 

8 cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
50 gram of restend gedeelte van 50 grarn 
4 cent daarboven; 

7°. voor pakjes : 
8 cent per so gram of restend gedeelte van : 

50 gram, doch voor elke zending onder een , 
afzonderlijk adres niet minder dan 40 cent; 

ge. voor fonopostzendingen: 
voor een gewicht tot en met zo gram 

15 cent en voorts voor elk volgend gewicht 
van 20 gram of restend gedeelte van 20 gram 
10 cent daarboven. 

2. De Directeur-Generaal is bevoegd, na · 
verkregen overeenstemming met de betrok
ken postbesturen, de in het eerste lid van djt 
artikel vermelde porten, alsmede de in dit 
besluit vermelde rechten, in het verkeer met 
Nederlandsch-Indië, Curaçao, Suriname, Bel
gië, Luxemburg en Duitschland op een lager 
bedrag vast te stellen, met ·dien verstande, 
dat: 

a . zij niet minder zullen bedragén dan die,' 
welke in het algemeen binnenlandsch verkeer 
hier te lande verschuldigd zijn; .. /'· 

• 
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b. verlaging in het verkeer met België, 
Luxemburg en Duitschland alleen plaats 
vindt, indien de postbestut'l:n v'an die landen 
in het verkeer, met Nederland op overeen
kom~tige wijze handelen; 

c. in het verkeer met Duitschland de ver
laging beperkt wordt tot het port de r brieven 
en briefkaarten in het verkeer tusschen 
Nederlandsche en Duit sche kanto.ren, welke 
in een rechte lijn gemeten niet m eer dan 
3.0 kilometer van elkander verwijderd zijn. 
. 3. In het verkeer met Nederlandsch-Indië, 
Curaçao en Suriname, zijn, per zeepost, 
gedrukte stukken toegelaten tot een maxi
mum gewicht van 5 kilo&ram. 

4 . In het verkeer met België, Engeland, 
Frankrijk, Nederlandsch-lndië, Curaçao en 
Suriname mogen bij mode-iournalen , welke 
tegen het tarief der gedrukte st ukken worden 
v:erzonde ri, geknipte patronen worden ge
voegd, welke, mede blijkens de op de pa
tronen voorkomende aanV1-ijzingen, één ge
heel uitmaken met het nummer of exemplaar, 
w.aarbij zij worden verzooden . 
. 5. In prijscouranten, c&t alogussen en cir
culaires, welke in het verkeer met Neder
[andsch-lndië, Curaçao en Suriname tegen het 
tarief der gedrukte stukken per zeepost 
worden verzonden, mogen kleine stalen, 
dienende tot toelichting van den tekst, ter
zijde van. ·of. t usschen dien tekst worden 
QPgenomen. 

6. In het ,verkeer met Nederlandsch-lndië, 
Curaçao en Suriname worden, voor zooveel 
de verzending niet geschiedt m ?t handels
oogrnerken, met monsters gelijk gesteld: 
negatieven (films en platen) voor fotografieën, 
alsmede naar het oordeel van den Directeur
Generaal daarvoor in aanmerking komende 
v.oorwerpen van geringe waarde. 

7. Andere stukken dan brieven en enkele 
briefkaarten, welke hier te lande worden 
ontvangen, worden, indien zij niet of ontoe
reikend zijn· gefrankeerd, met port belast. 

8. Het port, dat voor ont oereikend ge
frankeerde stukken hier te lande moet worden 
geheven, wordt, indien dit meer bedraagt 
dan het minimum van 5 cent, voor zooveel 

,noodig naar .boven afgerond tot een geheelen 
cent. 

Vervulling der douaneformaliteiten. 
4. 1. De postadministratie belast zich 

met de vervulling van alle douaneformali
teiten, die bij den in- of doorvoer van stukken 
hier te lande worden gevorderd . 

2. Zij betaalt de verschuldigde belasting 
en vordert het bedrag daarvan terug van den 
geadresseerde bij de uitreiking van het stuk, 
of brengt dit bedrag op verlangen van den 
afzender aan dezen in rekening. Weigert de 
geadresseerde van een st uk, waarvan de 
afzender de kosten niet voor zijn rekening 
~eeft genomen, de t erugbetaling van deze 1 

gelden , dan .wordt het stuk niet uitgereikt. 

Inklaring en vrijmaking; vrij uit te reiken 
stukken. 

5. I . Wegens de bemoeiïngen met het 
inklaren en vrijmaken van hier t ~ lande ont
v.angen stukken is voor elk desbetreffend 
stuk een recht van 35 cent v erschuldigd. 

2. Indien daartoe naar het oordeel van 
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den Directeur-Generaal aanleiding bestaat, 
kunn11.1 voor de heffing van het in het eerste 
lid beéloelde recht meerdere voor eenzetfden 
geadresseerde bestemde stukken als één stuk 
worden aangemerkt. 

3 . In het verkeer met. de landen, di~ zich 
met de behandeling daarvan belasten, zijn 
stukken toegelat en, waarvan de afzenders 
het totaal bedrag van de rechten, die bij de 
u itreilêing zijn verschuldigd, voor hun reke-· . 
ning nemen. 

4, Boven het in het eerste lid bedoelde 
recht is voor elk hier te lande ontvangen 
stuk een recht van 25 cent verschuldigd, 
indien de inklaring en vrijmaking voor reke
ning an den afzender geschiedt. 

Identiteitskaarten. 
6. Identiteit skaarten zijn aan de kan

toren der posterijen verkrijgbaar tegen beta
lin~ voor elke kaart van een recht van 
50 cent . 

E xpresse-bestelling. 
7. I. Het bij vooruitbetaling verschul

digde expresserecht bedraagt 30 cent voor 
elk stuk. 

2 . · Wegens expresse-bestelling buiten een 
door den Directeur-Generaal vast te stellen 
kring 'wordt van den geadresseerde hier te 
lande een aanvulling-srecht geheven gelijk aan 
dat , hetwelk voor zoodanige bestelling buiten 
bedoelden kring in het binnenlandsch verkeer 
is verschuldigd. 

3. Van elk h ier te lande ontvangen 
expressestuk · wordt de expresse-best~,ling 
s,echts eenmaal beproefd. 

. Niet toegelaten stukken. 
8. 1. Hier te lande ontvangen stukken, 

welke n iet voldoen aan de bepalingen, gel
dende voor de soort van stukken naar het 
tarief waarvan fi'ankeering plaats vond, 
worden, voor zooveel zij op gro'nd van hun 
inhoud oi afmetingen in een andere categorie 
van stukken moeten worden gerangschikt, 
naar het tarief van die categorie met port 
belast. Is zoodanige rangschikking niet mo
gelijk, dan vindt terugzending plaats. Stuk
ken, welke het maximum gewicht, va~tge
steld voor de soort, waartoe zij behooren, 
overschrijden, worden , indien zij niet of on
toereikend zijn gefrankeerd, volgem het wer
k elijk gewicht met port belast of, in geval van 
toereikende frankeering, zonder meer uit
gereikt . 

2 . Hier t e• lande ont vangen stukken, 
welke n ;et op den voet van gesloten aange
teekenden brief zi jn verzonden en waarvan 
wordt vastgest eld of vermoed , dat zij geld, 
bankpapier of muntpapier of andere waarden 
aan toonder, edele metalen of kostbaarheden 
bevatt en, worden na ambtshalve voor zooveel 
noodig te zijn gesloten en aanget eekend, 
belast met het eventueel niet gekweten aan
teekenrecht, onverminderd tiet mogelijk ver
schuldigde port de r niet of ontoereikend 
gefrankeerae · brieven. Indien belangheb
bende t en overstaan van den betrokken post
ambtenaar aan toont , dat het vermo.eden 
onjuist was, wordt het n iet v erschuldigde 
t erugbetaald . . . 

3. In de door den Minister te bepalen 
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gevallen is doorzending of uitreiking door 
den clienst der posterijen niet toeg, laten van 
gedrukte stukken uit het buitenland, welke 
afkomstig zijn van of betrekking hebben op 
hier te lande gevestigden of op hier te lande 
gedreven zaken of uitgeoefende bedrijven. 

4. De in het vorige lid bedoelde stukken.
voor zooveel zij zijn bestemd orn hier te lande 
te worden uitgereikt, worden op de door den 
Minister te bepalen wijze ter beschikking van 
de in dat lid bedoelde belanghebbenden 
gesteld. · 

Antwoord-coupons. 
9. - Aan de kantoren der posteriien hier te 

lande zijn antwoord-coupons verkrijgbaar 
tegen -den prijs, welke, in overeenstemming 
met de desbetreffende bepalingen van het 
Algemeen Postverdrag, wordt vastgesteld 
door pen Directeur-Generaal. 

Aanteekening. 
1 O. x. Het wegens aanteekening ver

schuldigde recht bedraagt 15 cent. 
2. Schadevergoeding wegens h t verloren 

gaan van een aangeteekend stuk is niet ver
schuldigd, indien het verlies het gevolg is van 
overmacht. · 

Berichten van ontvangst, navragen, verzoekén 
om inlichtingen. 

U. x. Het recht, dat verschuldigd is 
voor een bericht van ontvangst van een aan
gete~kend stuk, moet bij vooruitbetaling 
worden voldaan en bedraagt: 

a. indien het bericht wordt gevraagd bij 
de terpostbezorging van het stuk 25 cent; 

b. indien het bericht op een later tijdstip 
wor _t gevraagd 35 cent. 

2. Het recht, dat voor een navraag of een 
verzoek om inlichtingen betreffende een aan
geteekend stuk. of een verrekenbearag wordt 
geheven, bedraagt 35 cent. , 

Verrekenzendingen. 
12. I. Het verrekeningsrecht, bij voor

uitbetaling verschuldigd voor elk.e verreken
zending, bestaat, behoudens het geval, be
doeld in 1'et 3de lid van dit artikel; uit een 
vast recht van 35 cent, vermeerderd met een 
recht van IO cent voor elke som van f 20 of 
restend gedeelte van f 20 van het verreken
bedrag. 

2. De afzender van een hier te lande 
terpostbezorgde verrekenzending kan, door 
het stellen van een desb:treffende aanwijzing 
op het bij de zending gevoegde postwissel
formuijer, alsmede op de zending zelve ver
langen, dat het door middel van dien post
wissel over te ~aken bedrag wordt bij
geschreven op een hier te lande aangehouden 
postrekening. 

3. Wenscht de afzender van. een verreken
zending in het verkeer met de landen, die 
zich daarmede belasten, dat het hem toe
komende bedrag wordt bijgeschreven op een 
postrekening. in het land van bestemming 
dier zending, clan bedraagt het bij de ver
zending verschuldigde verrekeningsrecht 
r~ cent. 

4. Indien op verzoek van den afzender 
van een verrekenzending, afkomstig uit een 
der in het vorige lid bedoelde landen, het hem 
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toekomende bedrag op een postrekening hier 
te lande moet worden bijgeschreven, be
draagt het verrekeningsrecht, dat van het 
ingevorderde bedrag wordt afgetrokkèn 
15 cent . 

III. Bepalingen naar aan1e1dlng van de 
overeenkomst betreffende de brieven êll 

doosjes met aan_gegeven waarde. _ • 

Waardezendingen; toegelaten stukken. 
13. r. îoegelaten ziin brieven en doosjes 

met een aangegeven waarde van tén hoogste 
12000 gulden of zoodanig lager bedrag, als 
op grond van de in andere landen geldende 
bepa.ingen als fhaximum kan worden toe 0 

gelaten. 
2. Brieven met aangegeven waarde mogen 

aan invoerrecht onderworpen voorwerpeh 
bevatten, in het verkeer met de landen, die 
de insluiting van deze voorweri>en toelate·n. 

Waardezendingen; verzelterîngsrecht. 
14. Het voor brieven en doosjes met aan

gegeven waarde verschuldigde recht van 
verzekering bedraagt voor elke som vim 
250 gulden of restend gedeelte van 250 gulden 
der aangegeven waarde: 

a. voor Nederlandsch-Indii1 Curaçao èn 
Suriname 10 cent; . 

b. in alle andere gevallen 20 cent. 

Waardezendingen; schadevergoeding. 
15. Schadevergoeding wegens verlies, be

rooving of beschadiging van een brief of een 
doosie met aangegeven waarde is niet ver
schuldigd, indien het verlies, de berooving oJ 
de beschadiging het gevolg is van overmacht. 

Waardezendingen; luchtpost, vervoer met bui-' 
tengewone diensten, douane'formaliteiten, inkla
ring en vrijmaking, vrije -uitreiking, express► 
bestelling, niet _toegelaten Zt(ndingen, berichten 
van ontvangst, navragen, verzoelten om inlic~ 

tingen, verrekeni'!g· 
16. ~ artikelen 2, 4, 5, re 3e en 4• lid• 

7, 8, r• lid, II en 12 van dit besluit zijn mede 
van toepassing op waardezendingen, 

IV. Bepaling·en naar aanleiding van de 
overeenkomst betreffende de ]lostpakketteb. 

Port der pakketten. 
17. r. Het port der pakketten won'i t 

door den Directeur-Generaal vas.tgesteld met_ 
inachtneming van de bepalingen van de' 
bovengenoemde Overeenkomst en, vooF 
zooveel noodig, van het vermelde in het 2• én 
3e lid van dit artikel. 

2. Het aan den Nederlandschen dienst, 
wegens het vervoer van pakketten toeko
mende aandeel wórdt vastgesteld als volgt ; 

a. wegens landvervoer, voor elk pakket, 
afkomstig van of bestemd voor Nederland: 

voor een gewicht van niet meer dán 
r kilogram . . . . . . . . . f o.so,; 

boven I tot en met 3 kg . f 0.60; 
boven 3 tot en· met 5 kg . f o. 70._; 
boven 5 tot en met IO kg . , f 1.20_; 
boven IO tot en met IS kg. f I.751 
boven 15 tot en met 20 kg . f 2.30; 
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b. wegens zeevervoer op de bedragen, 
vermeld in artikel 4 van de Overeenkomst. 

3. Met afwijking van het bepaalde onder a 
van het vorige lid bedraagt het . aan den 
Nederlandschen dienst toekomende aandeel 
wegens landvervoer voor elk per zeepost ver
zonden pakket: 

a. afkomstig van of bestemd voor Neder
tandsch-1 ndië: 
• voor een gewicht van niet meer dan 
I kilogram . . . . . f 0 .25; 

boven I tot en met 3 kg . ·. f 0.30; 
boven 3 tot en met 5 kg . . f 0,35; 
boven 5 tot en met ro kg . . . f 0.60; 
b. afkomstig van of bestemd voor Curaçao 

of Suriname: 
voor een gewicht van niet meer dan 

I kilogram . . . . . . . . . f 0.25; 
boven I tot en met 3 kg . f 0.30; 
boven 3 tot en met 5 kg . f 0.35; 
boven 5 tot en met ro kg . f 0.60; 
boven ro tot en met 15 kg. f 0.85; 
boven 15 tot en met 20 kg . . . f r.ro. 
4. Het aan den Nederlandschen dienst 

toekomende aandeel wegens landvervoé'r van 
pakketten, welke iri het verkeer tusschen 
-Nederlandsch-Indië eenerzijds en Curaçao of 
Suriname anderzijds, per zeepost worden ver
zond en, bedraagt met afwijking van het 
bepaalde in artikel 3 van de meergenoemde 
Overeenkomst voor elk pakket: 

voor een gewicht van niet 
r kilogram ..... 

boven r tot en met 
boven 3 tot en met 
boven 5 tot en met 

3 kg .. 
5 kg " 

IO kg .. 

Niet toegelaten pakketten. 

meer dan 
f 0 .25; 
f 0.30; 
f 0.35; 
f 0.60. 

18. r. Hinderlijke en breekbare · pak
ketten, bedoeld in artikel 8 van boven
genoemde Overeenkomst, zijn niet ten ver
voer toegelaten. 

2. Behoudens bijzondere vergunning van 
Onzen Minister van Financiën zijn niet ter 
verzending toegelaten pakketten, inhoudende 
goud in baren tot een totale waarde van meer 
dan 100 gulden of gouden munten, eveneens 
tot een totale waarde van meer dan 100 gul
den, tenzij deze munten tot sieraden zijn 
verwerkt. 

3. De aanneming van pakketten ter ver
zending kan op last van den Directeur-Gene
raal worden geweigerd, bijaldien de betrok
kene bii een vorige gelegenheid in gebreke is 
gebleven om de kosten te voldoen, welke 
waren verschuldigd wegens door of namens 
hem verzonden pakketten. 

Waardepakketten. 
19. I. Het · hoogste bedrag der' aangifte 

van waárde is 1000 gulden voor elk pakket, 
of zoodanig lager bedrag als op grond van de 
in andere landen geldende bepalingen kan 
worden toegelaten. , 

2. Het wegens aangifte van waarde voor 
elk pakket verschuldigde recht be~taat uit 
een vast recht var IS cent, vermeerderd voor 
elk bedrag van 250 gulden of restend gedeelte 
van 250 gulden der aangegeven waarde: 

a. voor Nederlandsch-Indië, Curaçao en 
Suriname per zeepost met een recht van 
IO cent; · 
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b. in alle andere gevallen met een recht 
van 20 cent. 

Dringende pakketten; pakketten met bericht 
van inscheping. 

20. De postadministratie belast zich met 
de behandeling van dringende pakketten als 
bedoeld in artikel 38 van bovenvermelde 
Overeenkomst. Hetzelfde geldt met ingang 
van een door den Directeur-Generaal te 
bepalen datum, voor de in artikel 21 van 
bedoelde Overeenkomst genoemde pak
ketten, die vergezeld gaan van een bericht 
van inscheping. · 

Bewijs van terpostbezorging. 

21. r . De afzender van een pakket, 
waarvan de waarde niet is aangegeven en dat 
evenmin met verrekening is belast, kan'tegen 
betaling van IS cent een bewijs van terpost
bezorging daarvan krijgen. Wegens pak
ketten met verrekening woi:_dt dit bewijs 
kosteloos uitgereikt . 

2. Desverlangd worden de in het vorige 
lid bedoelde bewijzen in tweevoud uitgereikt. 
Voor het tweede exemplaar is een recht van 
IS cent verschuldigd, Hetzelfde recht moet 
worden voldaan, indien de afzender van een 
pakket met aangegeven waarde verlangt, 
dat het daarop betrekking hebbende ont
vangbewijs in tweevoud wordt afgegeven. 

Bericht van onbestelbaarheid{ bewaarloon, 
herhaalde bestellin,. 

22. I. Een recht tert bedrage van het 
port van een brief van enkelvoudig gewicht 
is verschuldigd voor de overbrenging van het 
antwoord op een bericht van onbestelbaar
heid. 

2. Een bewaarloon van ro cent per 
pakket voor elk vol et.maal met een minimum 
van 20 cent en een maximum van f I.50 
per pakket, is verschuldigd wegens e lk hier 
te lande ontvangen pakket, dat niet door den 
rechthebbende in ontvangst is genomen 
binnen een door den Directeur-G~neraal te 
bepalen termijn. Voor de berekening van het 
bewaarloon blijft de hiervoren bedoelde 
termijn buiten beschouwjng. Van de betaling 
van het bewaarloon kan in bijzondere ge
vallen door den Directeur-Generaal geheel 
of gedeeltelijk vrijstelling worden verleend. 

3. Hier te lande ontvangen pakketten, 
waarvan de bezorging eenmaal vergeefs is 
beproefd, worden wegens elke herhaalde 
opneming in de gewone bestelling belast met 
een' recht van 15 cent voor elk pakket. 

Schadevergoeding. 

23-. r. In het verkeer met de landen, 
welke niet tot de bovengenoemde Overeen
komst zijn toegetreden, wordt schadever
goeding wegens verlies, b erooving of bescha
diging van een pakket alleen toegekend voor 
zooveel zulks in de desbetreffende, bijzon
dere overeenkomsten of schikkingen is 
bepaald. ' 

2. Schadevergoeding wordt nimmer ver
leend indien het verlies, de berooving of de 
beschadiging het gevolg is van overmacht. 
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Inzage van adreskaarten, behoorende bij 
pakketten. 

24. I. Binnen een door den Directeur
Generaal J e bepalen tern:iijn wordt aan den 
rechthebl:5ende gelegenheid -gegeven tot het 
verkrijgen van inzage van de adreskaart, 
belioorende bij een door hem aan te wijzen 
verzonden pakket. Het deswege bij vooruit
betaling verschuldigde recht bedraagt 35 
cent. 

2 . Alvorens aan verzoeken om inzage als 
hierbedoeld wordt voldaan, kan opgaaf van 

• het kantoor en · het tijdstip van ter-post
bezorging van het pakket, c.q. vertoon van 
het bewijs van terpostbezorging, dan wel 
opgaaf van den dag van uitreiking worden 
gevorderd. 

Pakketten; douaneformaliteiten, inklaring en 
vrijmaking, vrije uitreiking, luchtpost, ex
pressebestelling, berichten van ontvangst, na
vragen, verzoeken om inlichtingen, verrekening. 

25. 1. Wegens de bemoeiingen met het 
inklaren en vrijmaken van hier te lande ont
vangen pakketten is voor elk desbetreffend 
pakket een recht van 40 cent verschuldigd. 

2. Boven het in het eerste lid bedoelde 
recM is voor elk hier te lande ontvangen 
pakket een recht van 25 cent verschuldigd, 
indien de inklaring en vrijmaking voor reke
ning van den afzender geschiedt. 

3. De artikelen 2 1 4, 5, 3• lid, 7, 2• lid, 
II en 12 van dit besluit zijn mede op pak
ketten van toepassing. 

v. Bepa!Jngen naar aanlei<llug van de 
overeenkomst betreffende de postwissels. 

· Postwissels; maximumbedrag. 
26. Een postwissel mag niet te boven 

gaan een bedrag van 500 gulden of de daar
mede gelijk te stellen waarde in andere munt, 
dan wel zoodanig lager bedrag als op grond 
van de in andere landen geldende bepalingen 
als maximum kan worden toegelatèn. 

Postwissels: rechten. 
27. I. Het recht, bij vooruitbetaling ver

schuldigd voor overmaking van gelden door 
postwissels, bestaat voor eiken postwissel 
uit een vast recht van 10 cent, vermeerderd 
met een recht van 10 cent voor elke som van 
f 20 of restend gedeelte van f 20. 

2. Telegrafische postwissels, waarvan over
brenging langs raclio-telegra5schen weg 
wordt verlangd, zijn toegelaten in het ver
keer met .de landen, waarmede ter zake een 
regeling is getroffen. 

3. Voor berichten van uitbetaling wegens 
verz nden postwissels is bij vooruitbetaling 
verschuldigd: 

a. indien het bericht van uitbetaling 
wordt gevraagd bij áe aanbieding ter ver
zending van den postwissel 25 cent; 

b. indien het bericht op een later tijdstip 
wordt gevraagd 35 cent. 

4. Binnen een door den Directeur-Gene
raal te bepale(l termijn wordt aan den recht
hebbende gelegenheid gegeven tot het ver
krijgen van inzage van een uitbetaalden_post
wissel. Het deswege bij vooruitbetaling ver
schuldigde recht b1raa~t 35 cent voor eiken 
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postwissel. Alvorens aan verzoeken; als in dit 
lid bedoeld, wordt voldaan, kan vertoo·n 
van het wegens den desbetreffenden post
wissel afgegeven bewijs van storting wórden 
gevorderd. 

5. Voor het verkrijgen van machtiging tot 
uitbetaling van een postwissel , waarvan de 
in artikel 171 paragraaf 1 1 van de Overeen
komst bedoelde aanvankelijke geldigheids
duur is verstreken, is een recht verschuldigd 
van 35 cent. 

Eenzelfde recht moet worden voldaan voor 
het verkrijgen van een duplicaat-postwissel. 

Postwissels; expresse-bestelling, navragen, ver
zoeken om inlichtingen. 

28. De artikelen 7 en 11, 2 ° lid, van dit 
besluit zijn mede van toepassing op post-
wissels. · 

VI. Bepalingen naar aanleiding van de 
overeenkoms t betreffende de Invordering 
van-gel<len op qoltantlën en handelspapier. 

Quitantiedienst; toegelaten zendingen. 
29. Ter invordering zijn toegelaten qui, 

tantiën en handelspapier zonder kosten. 

Quitantiedienst; rechten bij terpostbezorging; 
bij- en overschrijving op postrekeningen. 
30. I. Voor elke zending met in te 

vorderen waarden is bij vooruitbetaling ver-
schuldigd het port en recht van een aan
geteekenden brief van gelijk gewicht. 

2. De afzender van een hier te lande 
tetpostbezorgde zending met in te vorc1eren 
waarden kan, door het stellen van een des
betreffende aanwijzing op het ing_esloten 
borderel, verlangen, dat.het door middel van 
een postwissel over te maken bedrag wordt 
bijgeschreven op een hier te lande aange
houden postrekening. 

3. In het verkeer met dé landen, die zulks 
toelaten, kunnen de bedragen, welke toe
komen aan afzenders van zendingen met in te 
vorderen waarden, worden bijgeschreven op 
een postrekening in het land van bestemming 
dier zendingen, dan wel worden overge
schreven op een postrekening in het land van 
oorsprong der zendingen. 

Quitantiedienst; navragen, verzoeken om inlich
tingen. 

31 _- Een recht van 35 cent is verschuldigd 
voor een navraag of een verzoek om inlich
tingen betreffende een zending met in te 
vorderen waarden. 

VII. Bepa!Jngen naar aanleiding van de 
over eenkoms t be tre ffende abonne m enten 

op nieuwsbladen en tijdschriften. 

Abonnementen op nieuws6laden, porten en 
rechten. 

32. I. Voor de nieuwsbladen en tijd
schriften, welke door Nederlandsche post
kantoren aan andere landen of door and~e 
landen aan Nederlandsche kantoren- worden 
geleverd is verschuldigd: 

a. voor de door Nederlandsche postkan
toren aan andere landen geleverde: 

de abonnementsprijs, welke hier te lande 



1946 

den geabonneerde wordt iri rekening gebracht 
met inbegrip van het port, bedoeld in artikel 
4 of artikel 5 der Postwet (Staatsblad 1919 
n°. 543); en, voor zooveel de niet aan Neder
land grenzende landen betreft, met bij
berekening van de volgens de bepalingen van 
het Algemeen Postverdrag, aan de tusschen
liggende landen verschuldigde transit- en 
andere kosten. De korting wegrns het aan
nemen van abonnementen, welke door de 
uitgevers op den abonnementsprijs der bla
den moet worden verleend en ten minste 
IO % van den abonnementsprijs, die den 
geabonneerden ter plaatse van uitgifte van 
het nieuwsblad of tijdschrift in rekening 
wordt gebracht, moet bedragen, vertegen
woordigt het door de postadministratie te 
heffen recht; 

b. voor de door andere landen aan Neder
landsche postkantoren geleverde: 

de aan Nederland in rekening gebrachte 
prijs, verhoogd met het por~, bedoeld bij 
artikel 4 of artikel 5 der Postwet (Staatsblad 
1919 n°, 543), benevens een recht, hetwelk 
respectievelijk voor r maand, 2 maanden en 
3 maanden bedraagt : 
· voor de bladen, welke éénmaal per maand 
of bij langere tusschenpoozen verschijnen,' 
7J, ro en 20 cent; voor de bladen, die meer 
dan éénmaal per maand, doch ten hóogste 
tweemaal per week verschijnen, 15, ·25 en 
35 cent; voor de bladen, die meer dan twee
maal, doch ten hoogste zevenmaal per week 
verschijnen, 25, 35 en 50 cent; voor de bla
den, die meer dan zevenmaal per week ver
schijnen, 35, 50 en 70 cent. 

2. • De voorwaarden, waarop abonne
menten op nieuwsbladen en tijdschriften 
worden geleverd in het verkeer met landen, 
welke niet tot bovenvermelde Overeenkomst 
zijn toegetreden, worden vastgesteld door 
den Directeur-Generaal. 

3. Indien verlangd wordt, dat een hier te 
lande uitgegeven nieuwsblad of tijdschrift, 
waarop door tusschenkomst van den di!'nst 
der posterijen voor het binnenlandsch ver
keer abonnement is genomen, wegens over
brenging van het verblijf van den geabon
neerde naar Plders, buiten Nederland, recht
streeks van de plaats van uitgifte naar de 
plaats van nieuwe bestemming wordt ge
zonden, bedraagt het deswege verschuldigde 
recht per maand : 

a. voor de uitgaven, welke éénmaal per 
week of bij langere tusschenpoozen ver
schijnen, 40 cent; 

b. voor de uitgaven, welke meer dan 
éénmaal per week verschijnen, 80 cent. 

VIII. Bijzondere bepalingen. 
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.J..eJke niet in de Wereldpostvereeniging zijn 
begrepen, een en ander voor zooveel de 
cliensten met de betrokken landen en ge
bieden zijn opengesteld. 

Vrijstelling van porten en rechten. 
34. 1. VrijsteJJing van de voldoening van 

de bij dit besluit vastgestelde porten en 
rechten wordt gen"oten in de gevallen, voor
zien bij het Algemeen Postverdrag en de te 
Buenos Aires gesloten overeenkomsten, als
mede in de gevaJJen, voorzien in de met 
sommige landen of postadministratiën ge- , 
sloten bijzondere verdragen of overeen
komsten. 

2. De in het vorige lid bedoelde gevallen 
worden door den Directeur-Generaal ter 
algemeene kennis gebracht. 

Uitvoeringsmaatregelen. 
35. De Directeu1-Generaal is gemachtigd 

tot het nemen van de qiaatregélen van 
onderge~chikten aard en van · orde, Wl'lke 
worden gevorderd voor de uitvoering van de 
in dit besluit genoemde verdragen en over
eenkomsten, alsmede voor de uitvoering van 
den diensCin het verkeer met de landen, die 
niet zijn toegetreden tot één of meer der te 
Buenos Aires gesloten overeenkomsten, echter 
uitsluitend wat de desbetreffende diensten 
aangaat en voorts in het verkeer met de 
gebieden, welke niet in de Wereldpostvereeni
ging zijn begrepen. 

Regeling bij verminderde zelfkosten of verhoogd 
rendement. 

36. r. Voor de gevallen, dat gebruikers 
van den dienst der posterij~n, ten opzichte 
van ' de te hunnen behoeve te verrichten 
diensten, zoodanige voorzieningen volgens 
door den Directeur-Generaal te geven voor
schriften kunnen treffen, dat de zelfkosten 
der posterijen met betrekking tot .deze dien~ 
sten worden verminderd, dan wel volgens 
door den Directeur-Generaal te geven aan
wijzingen een regeling kunnen treffen, waar
door het rendement van dien dienst wordt 
verhoogd, is de Directeur-Generaal onder 
goedkeuring van den Minister en voor zooveel 
noodig na ter zake met de betrokken post
administratiën verkregen overeenstemming, 
bevoegd vast te steJJen, dat aan zulke ge
bruikers op het door hen ingevolge de ta
rieven van dit . besluit verschuldigde, een 
bedrag in mindering wordt gebracht tot ten 
hoogste het door den Directeur-Generaal met 
betrekking tot die diensten berekende bedrag, 
waarmede de zelfkosten worden verminderd, 
dan wel het rendement van den· dienst wordt 
verhoogd. 

Toepassing van het besluit. 2. De inhoud van de ingevolge het voor-
33. De bepalingen van dit besluit zijn gaande lid door den Directeur-Generaal ge

mede van toepassing op de uitvoering van nomen beschikking wordt zoo spoedig moge
de ·diensten, welke zijn gere&eld bij de met lijk ter kennis van den Postraad gebracht. 
sommige landen of postadmirtistratiën ge- ' 
sloten bijzondere verdragen of overeenkom- Toepassing van het Verdrag en de Overeen-
st1m, voor zooveel in die verdragen of over- komsten van Buenos Aires. 
eenkomsten niet anders is bepaald, alsmede, 37. Voor alle gevallen, waarin door de 
tenzij het tegendeel is bepaald, op het verkeèr vorenstaande bepalingen niet is voorzien, 
met de landen, welke niet zijn toegetreden geldt een regeling overeenkomstig de bepa
tot een of meer der genoemde te Buenos Aires lingen van het Alg€meen Postverdrag van 
gesloten overeenkomsten en de gebieden, Buenos Aires en van de aldaar gesloten, in 

.... 
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den aanhef van dit besluit genoemde over
eenkomsten. 

Titel van het besluit. 
38. Dit besluit kan worden aangehaald 

onder den titel "Internationaal Postbesluit 
1946", met vermelding van het Staatsblad, 
waarin het wordt geplaatst . 

Intrekking vroegere besluiten enz. 
39. Ons besluit van 6 November 1934 

(Staatsblad n°. 570), zooals dit luidt na de 
daarin aangebrachte wij:dgingen ea dat van 
5 October 1939 (Staatsblad n°. 355), alsmede . 
de beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken van 13 Augustus 1940 n°. 95/ 1940 
(Staàtsblad n°. S 305), voor zoover deze 
beschikking nog van kracht is, worden 
ingetrokken. 

Onze Minister v n Verkeer is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad geplaatst en in afrchrift aan den , 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den roden October 1946. 
WILHELMINA. 

De Minister van Verkeer, H . Vos. 
(Uitgeg. 25 Oct. 1946.) 
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11 October z946. BESLUIT tot aan~lling 
en wijziging van artikel 3 1 van het Ko
ninklijk besluit van 4 September 1862, 
Staatsblad No. 174, houdende voor
schriften ter uitvoering van de wet van 
21 December 1861, Staatsblad No. 129, 
regelende de samenstelling en de be
voegdheid van den Raad van State. 

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

Binnenlandsche Zaken en van Justitie 
respectievelijk van 24 Augustus 1946, 
n°. 20070, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
Bureau Bestuurszaken, en van den 2den 
September 1946, 6• Afdeelin1; , n°. 1393; 

Overwegende, dat in verband met de 
opheffing, onderscheidenlijk naamsverande
ring van eenige Departemeqten van Alge
meen Bestuur andermaal wijziging van 
artikel 31 van het Koninklijk besluit van 
4 September 1862 (Staatsblad 174), sedert 
gewijzigd, noodzakelijk is; . 

Den Raad van State g~hoord (advies van 
1 October 1946, n°. 24); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers d .d . 5 October 1946, 
n°. U 29349 , Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur, Bureau Bestuurszaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art . 1. Art ikel 31 van het Koninklijk 

besluit van 4 September · 1862, (Staatsblad 
174), sedert gewijzigd, wordt gelezen als 
volgt: 

De eerste afdeeling staat in betrekking tot 
het Depàrtement van Buitenlandsche Zaken i 

de tweede tot dat van J ustit ie : 
de derde tot dat van Binnenlandsche 

Zaken: · 
de vierde tot dat van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen; 

de vijfde tot dat van Financiën; 
de zesde tot dat van Marine; 
de zevende tot dat van Oorlog: 
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de achtste tot dat van Openbare Werken 
en Wederopbouw; 

de negende tot dat van Verkeer; 
de tiende tot dat·van Economische Zaken; 
de elfde tot dat van Landbouw, Visscherij 

en Voedselvoorziening; 
de twaalfde tot dat p an Sociale Zaken·; 
de dertiende tot dat van Overzeesche Ge

biedsdeelen. 
2. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van ' het Staatsblad, waarin het 

• is geplaatst. 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 

en van Justitie zijn 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 rrden October 1946. 
-WILHEI.,MIN A. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

De Min . van Justitie, J H. v. MAARSEVEEN. 

( Uitgeg. 25 Oct. 1946.) 
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12 October 1946. WET, houdende nadere 
w1Jz1gmg van de Bevorderingswet voor 
de Zeemacht 1902 (wet van 9 Juni · 
1902, Staatsblad No. 8§) en de Pen
sioenwet voor de Zeemacht (Staatsblad 
1922, No. 65) . . 

Bijl. Hand. Il 45/46, 216; 
Hand. Il 1946 Il, bladz. 13; 
Bijl. Hand. 1 46/47, 216; 
Hand. 1 46/47, bladz. 47-49. 

Wij WI-LHELMINA,enz .. .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben. 

dat de noodzakelijkheid is gebleken om uit
breiding te geven aan het recht op dadelijk 
ingaand pensioen bij ontslag uit den zee
dienst ~p verzoek ; 

Zoo is het,dat Wij,denRaad van State enz. 
Art. 1. De Bevorderingswet voor de zee

macht 1902 (wet van✓ g Juni 1902, Staats
blad no. 86), zooals deze herhaaldelijk is ge: 
wijzigd, wordt gewijzigd als volgt: 

I. In artikel 28, eerste lid, wordt het 
voorkomende onder re vervangen door: 

re. op eigen aan Ons gedaan verzoek, al 
. dan niet met de verplichting om na het 

verleende ontslag op den voet van het be
paalde b_ij de Wet voor de Koninklijke Ma
rine R eserve (Staatsblad 1924 110. 369) te 
Onzer beschikking te blijven tot hij den 
leeftijd van vijft ig jaren zal hebben bereikt ; 

ll. Aan artikel 30 wordt toegevoegd een 
derde lid, luidende : 

(3) Het verzoek om ontslag uit den 
dienst onder de voorwaarden omschreven 
in artikel 2 onder 6e van de Pensioenwet 
voor de zeemacht (Staatsblad 1922 no. 65) 
kan door Ons in het belang van den dienst 
worden afgeweze111t 

III. In artikel 60, eerste lid, worden de 
woorden "De wegens langdurigen dienst of 
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vijftigjarigen ouderdom gepensionneerde of_ 
ficieren" vervangen door: 

"De ·officieren, die zijn gepensionneerd op 
grond van het bepaalde bij artikel 2, onder 
1è, 4e a of 6e van de Pensioenwet voor de 
zeemacht (Staatsblad 1922 no. 65)". 

2. De Pensioenwet · voor de zeemacht' 
(Staatsblad 1g22 no." 65), zooals deze her
haaldelijk is gewijzigd, wordt gewijzigd als 
volgt: 

I. Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt: 
a. de pun aan het slot van het bepaalde 

onder se wordt vervangen door een punt
komma; 

b: na punt se wordt een nieuw punt 6e • 
ópgenomen, luidende: 

6. ter zake van een werkelijken dienst 
van ten minste twintig jaren, wanneer de 
officier of onderofficier boven den rang van 
korporaal op eigen verzoek als zoodanig 
is ontslagen onder de verplichting na dat 
ontslag nog op den voet van het bepaalde 
bij de Wet voor de Koninklijke Marine Re
serve (Staatsblad 1924 no. 369) te Onzer 
beschikking te blijven tot hij den leeftijd 
van vijftig jaren zal hebben bereikt. 

II. In artikel 3, ze lid, onder a, worden 
de woorden "vijf en vijftig" vervangen door 
,,vijftig". 

III. In artikel 6 onder 1e wordt "en se" 
vervangen door "5e en 6e". 

IV. Artikel 23b wordt gewijzigd als volgt: 
a. na het ze lid wordt ingevoegd een 

· nieuw 3e lid, luidende: 
(3) Indien een gewezen militair, die is 

gepensionneerd met toepassing van het be
paalde onder 6e van artikel 2, inkomsten 
geniet of gaat genieten uit eene militaire 
betrekking, dan wel uit of in verband met 
een ambt of eene betrekking, in dienst van 
een der lichamen, genoemd in artikel 3 en 
.artikel 4 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
no. 240), welk ambt of welke betrekking is 
aanvaard: 

a. met ingang van of na den dag, waar
op is ingegaan het ontslag, terzake waarvan 
.het pensioen is verleend; 

b. met ingang van of na den dag, waar
op is ingegaan de non-activiteit van een 
militair en deze non-activiteit onmiddellijk 
voorafgegaan is aan het ontslag terzake 
waarvan het pensioen is verleend; · 

c. met ingang van of na den dag, waarop 
is ingegaan de terbeschikkingstelling van 
een· militair en deze terbeschikkingstelling . 
onmiddellijk voorafgegaan is aan het.. ont
slag terzake waarvan het pensioen is ver
leend; 

d. tijdens verlof in afwachting van ont
sfag of tijdens verlof, onmiddellijk vooraf
gaande aan de hiervoren bedoelde non-acti
viteit of terbeschikkingstelling; 

wordt zijn pensioen te dier zake op den 
voet _van het hierna bepaalde verminderd, 

' indien dit pensioen, vermeerderd met de 
hiervoren bedoelde inkomsten, over eenig 
kalenderjaar een som van duizend gulden 
overschnjdt. Die vermindering bedraagt van 
de eerste duizend gulden (of gedeelte daar
van) van het overschietend bedrag tien 
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procent, van de volgende duizend gulden 
(of gedeelte daarvan) twintig procent en 
van het overige dertig procent, met dien 
verstande, dat door deze vermindering het 
gezamenlijke bedrag van pensioen en inko
men over eenig kalenderjaar niet mag dalen 
onder den grondslag, die voor de vaststelling 
van het pensioen heeft gegolden. 

b. de bestaande leden 3, 4, 5 en 6 wor
den genummerd onderscheidenlijk 4, 5, 6 ' 
en 7. 

c. in,.het nieuwe 6e lid worden de woor
den "en het derde" vervangen door: ,,het 
derde en hét vierde". 

d. in het nieuwe 7e lid worden de woor
den "en het vierde lid" vervangen door: 
,,het vierde en hét vijfde lid". 

V. In artikel 51, tweede lid, wordt het 
woord "vijfde" vervangen door "zesde". 

VI. In artikel 57, eerste lid, worden de 
woorden "na 8 Mei 1913• wegens langdurigen 
dienst gepensionnecrden beneden den rang 
van officier" vervangen door: 

·,,militairen beneden den rang van officier, 
die na 8 Mei 1913 zijn gepensionheerd op 
grond van het bepaalde bij artikel 2 onder 
1e, 4e a of 6e", 

VII. In artikel 61, tweede lid worden de 
woorden "onder ze", vervangen door : ,,eer
ste lid, onder ze of 3e" 

VIII. Aan artikel 62 worden toegevoegd, 
een vierde en vijfde lid, onderscheidenlijk 
luidende: 

(4) Gedurende den tijd, dat de rechtheb
bende, die in het genot is vart pensioen· 
krachtens artikel 2, onder 6e, niet de ver
plichtingen nakomt, welke voor hem uit de 
bepalingen van de Wet voor de Koninklijke 
Marine Reserve (Staatsblad 1924 no. 369) 
voortvlo!!ien, zulks ter beoordeeling van den 
Minister van Marine, kan de uitbetaling 
van zijn pensioen, op voordracht van dien 
Minister, door Ons worden geschorst. 

(5) De uitbetaling van een pensioen·, 
verleend krachtens het bepaalde bij artikel 2, · 
onder 6e, kan door Ons op verzoek van den 
rechthebbende en onder opheffing van diens 
verplichting tot dienst bij het personeel der 
Koninklijke Marine Reserve worden ge
schorst tot aan den datum, tot welken die 
verplichting was aangegaan. 

IX. Artikel 63, eerste lid, wordt gewij
zigd als volgt: 

a. het voorkomende onder 1c wordt ver
vangen door: 

ze. wanneer gedurende vijf achtereen
volgende jaren iedere invordering is achter
wege gebleven of het pensioen gedurende 
drie achtereenvolgende jaren op grond van 
het bepaalde in het vierde lid van artikel 62 
onafgebroken is geschorst geweest; 

b. de punt aan het slot van het bepaalde 
onder ze wordt vervangen door een punt
komma; 

c. na punt ze wordt een nieuw punt 3e 
opgenomen, luidende: 

3e. wanneer de rechthebbende in het ge
not is van pensioen krachtens artikel 2, on
der 6e, en hij den dienst bij het personeel 
der Koninklijke Marine Reserve verlaat op 
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zoodanige wijze, dat krachtens artikel 3, 
eerste lid, onder 2e tot en met se der Pen
sioenwet voor het personeel der Koninklijke 
Marine Reserve (Staatsblad 1923 no. 355) 
het recht op pensioen volgens de bepalingen 
dier wet voor hem niet zou bestaan of zou 
zijn verloren gegaan. 

3. 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 ten Paleize Het Loo, den 12den 
October 1946. ' ' 

WILHELMINA. 
De Min. van· Marine, 

]. ]. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

(Uitgeg. z Nov. z946.) 
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7'4 October 1946. BESLUIT tot hernieuw
de vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artikel 6, vierde lid, der Arbeidsbemid
delingswet 1930. 

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

van Sociale Zaken van 2 September 1946, 
. no. 15195, Afdeeling Rijksarbeidsbureau; 

Gelet op artikel 6, vierde lid, der Ar
beidsbemiddelingswet 1930; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
24 September 1946, no. n); 

Gezien het nader rapport ván Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 8 October 
1946, no. 16781, Afdeeling Rijksarbeids
bureau; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. 1. De organen der oP,enbare arbeids

bemiddeling worden slechts geacht bekend 
te zijn met het begin of het einde van een 
werkstaking of een uitsluiting, wanneer zij 
de in artikel 2 bedoelde kennisgeving heb
ben ontvangen, een en ander behoudens 
krachtens het bepaalde in artikel 5 genomen 
beslissingen in anderen zin. 

2. 1. Een kennisgeving, als bedoeld in 
artikel 6, vierde lid, der Arbeidsbemidde
lingswet 1930, omtrent het qegin of het ein
de van een werkstaking of een uitsluiting 
geschiedt schriftelijk door vereenigingen van 

. werkgevers of van werknemers en wordt 
gericht aan den directeur van het geweste
lijk arbeidsbureau in wiens gebied de werk
staking of de uitsluiting zich voordoet. 

2. De directeur, aan wien een kennis
geving, als bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel, is gericht, bevestigt zoo spoedig 
mogelijk schriftelijk de ontvangst daarvan 
en geeft hiervan onmiddellijk bericht aan 
den Directeur-Generaal van het Rijksar
beidsbureau, die de overige directeuren der 
gewestelijke arbeidsbureaux inlicht. 

3. De directeur van het gewestelijk ar-
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beidsbureau brengt zoo spoedig mogelijk na 
het ontvangen der kennisgeving, deze ter 
kennis van het publiek door den zakelijkerl 
inhoud op zoodanige wijze in de gemeente 
of gemeenten, waar de werkstaking of uit
sluiting zich voordoet, bekend te maken, 
dat de iohoud voor het publiek van den 
openbaren . weg af duidelijk leesbaar is. 

4. I. Tegen den inhoud der kennisgeving 
kan het bestuur van elk der in artikel 6, 
vierde lid, .der Arbeidsbemiddelingswet 1930 
bedoelde vereer.igingen, benevens het hoofd 
of de bestuurder van het bedrijf of de on
derneming, waarop die kennisgeving betrek_ 
king heeft, binnen zes werkdagen schrifte
lijk bezwaar inbrengen bij den directeur van 
het gewestelijk arbeidsbureau, aan wien zij 
is gericht. 

2. De directeur, aan wien een bezwaar
schrift, als bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel, is gericht, bevestigt zoo spoedig 
mogelijk schriftelijk de ontvangst daarvan. 

5. I. De directeur van het gewestelijk 
arbeidsbureau, aan wien een bezwaarschrift 
is gericht, zendt dit eoo spoedig mogelijk 
na ontvangst, onder overlegging v an de ken
nisgeving, waarop het betrekking heeft, toe 
aan de commissie van advies, bedoeld in 
artikel 3 van Ons besluit van 17 Juli 1944. 
Staatsblad no. E 51, houdende regelen be
treffende de arbeidsbemiddeling en de scho
ling, herscholing en omscholing. 

2. Deze commissie stelt uiterlijk op den 
derden werkdag na ontvangst van het be
zwaarschrift haar advies vast ter zake van 

. de vraag of een werkstaking of uitsluiting 
is begonnen of geëindigd. \ 

3. Indien de directeur zich met het ad
vies van de commissie van advies kan ver
eenigen, deelt hij zoo spoedig mogelijk zijn 
beslissing of een werkstaking of uitsluiting 
is begonnen of geëindigd, mede aan de bij 
de staking of uitsluiting betrokken partijen, 
aan de commissie en aan den Directeur
Generaal van het Rijksarbeidsbureau, die, 
ingeval het bezwaar gegrond is bevonden, 
de overige directeuren der gewestelijke ar
beidsbureaux inlicht. 

4. Indien de directeur zich niet met het 
advies van de commissie van advies kan 
vereenigen, zendt hij zoo spoedig mogelijk 
afschriften van de kennisgeving, van het 
bezwaarschrift en van het advies der com
missie, alsmede een nadere uiteenzetting van 
hemzelf, toe aan den Directeur-Generaal 
van het Rijksarbeidsbureau. D eze neemt 
binnen drie werkdagen na ontvangst dezer 
stukken een beslissing ter zake van de 
vraag of een werkstaking of uitsluiting is 
begonnen of geëindigd. Hij - deelt zijn be
slissing terstond mede aan den directeur 
van het gewestelijk arbeidsbureau, ter infor_ 
matie van de bij de werkstaking of uitslui
ting betrokken partijen, aan de commissie 
en aan de overige directeuren der geweste
lijke arbeidsbureaux. 

5. Hangende de beslissing in het derde 
en het vierde lid bedoeld, worch met een 
ingediend bezwaarschrift geen rekening ge
houäen. 

• 
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6. In dit besluit wordt onder "arbeids
bemiddeling" verstaan, hetgeen daaronder 
wordt verstaan ingevolge de -Arbeidsbemid
delingswet 1930. 

7. r. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 November 1946. 

2. Op dien dag treedt Ons besluit van 
den 8sten December 1931, Staatsblad no. 
497, buiten werking. 

On2e 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 gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 14den October 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 29 October z946.) 
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z7 October z946. BESLUIT, houdende 
aanwijzing van een formatie, als be
doeld in artikel 41, onder 2°, der Wet 
op de Krijgstucht. 

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

van Oorlog van 9 October 1946, Militair 
Kabinet, Bureau 6 Nr. 930; 

Gelet op artikel 41 der Wet op de Krijgs
tucht, 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen: 
Het militair personeel beneden den rang 

van tweede-luitenant van den Staf van 
een Bewakingsbataljon Nederlandsch-Indië 
vormt een formatie in den zin van artikel 
41 onder 2° der Wet op de Krijgstuch_!,. 

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

Het Loo, den 17den October 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. 29 October z946.) 
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zy October z946. BESLUIT, houdende 
aanw11zmg van formaties, als bedoeld 
in de artikelen 39, eerste; lid, sub 3 ° en 
41, sub 2° der Wet op de Krijgstucht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van On2en Minister 

van Oorlog van rr Oc;tober 1946, Militair 
Kabinet, Bureau 6 Nr. 910; 

Overwegende, dat het gewenscht is voor
zieningen te treffen met betrekking tot de 
uitoefening van de strafbevoegdheid bij de 
Koninklijke landmacht op voet van oorlog. 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
I. Onder de formaties, bedoelt in artikel 

39, eerste lid, sub 3 ° van de Wet op de 
Krijgstucht worden bij een divisie van de 
Koninklijke lanamacht op voet van oorlog 
gerekend: · 
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r. Het personeel beneden den ng van 
majoor bij een divisie-stafkwarl:ier i;net in
begrip van het troependetachement, de eld_ 
veiligheidsgroep en de veldpostafdeeling, de 
hulpverbandplaatsafdeeling, het veldhospi
taal, de tandheelkundige compagnie en de 
hygiënische afdeeling. 

2. De divisie-verbindingsafdeeling met 
\nbegrip van de daarbij behoorende hulp
herstelplaats B. 

3. Het mitrailleurbataljon met inbegrip 
van de daarbij behoorende _ hulpherstel-
plaats B. ' 

4. De divisie-artillerie. 
5. De artillerie meetafdeeling. 
6. De divisie-pioniers. 
7. De divisie aan_ en afvoertroepen. 
8. Het divisie-materieelpark. 
9. De divisie-technische troepen. 

10. De divisie-marechaussee. 
II. Onder de formaties, bedoeld in arti

·kel 41, sub 2° van qe Wet op de Krijgs
tucht, worden bij een- divisie van - de Ko
ninklijke landmacht op voet van oorlog ge
rekend: 

1. Het personeel beneden den rang van 
tweede-luitenant bij: , 

a. een diviilie-stafkwartier met 1nbegrip 
van het troependetachement, de veldveilig
heidsgroep, de veldpostafdeeling en de hy
giënische afdeeling; 

b. den infanteriebrigadestaf met inbe
grip yan het troependetachement en van de 
bijbehoorende hulpherstelplaats A; 

c. den bataljonstaf van een infanterie
bataljon; 

d . . den bataljonsstaf van een mitrailleur-• 
bataljon met inbegrip van de daarbij be
hoorende hulpherstelplaats B; 

e. den staf van een verkenningsregiment 
met inbegrip van de daarbij behoorende 
hulpherstelplaats A; 

f. den staf van de divisieartillerie; 
g. den staf van een regiment veldartil

lerie met inbegrip van de daarbij behooren
de hulpherstelplaats B; 

h. den staf van een regiment pantseraf
weergeschut met inbegrip vari de daarbij 
behoorende hulpherstelplaats D; • 

i. den 'staf van een regiment luchtdoel
artillerie met inbegrip van de bijbehoören
de werkplaats A; 

;. den staf van de divisie-pioniers met 
inbegrip van de daarbij betioo,ende hulp
herstelplaats B en van het brugpeleton. 

2. Een hulpverbandplaatsafdeeling. 
3. Het veldhospitaal. 
4. Een brigadewerkplaats. 
III. Het bepaalde onder I en II treedt 

in werking bij het op voet van oorlog bren
gen van de Koninklijke landmacht of van 
onderdeelen daarvan en kan overigens door 
den Minister van Oorlog voor zooveel noo
dig van toepassing worden verklaard, wan
neer in tijd van vrede oorlogsonderdeelen, 
worden gevormd. 

IV. Indien de divisie-commandant een 
brigadetransportcompagnie en (of) een bri
gadewerkplaats indeelt bij een infanterie
brigade, oefent gedurende den tijd dezer 
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indeeling de brigadecommandant over deze 
onderdeelen de strafbèvoegdheid bedoeld in 
art. 3!1 W. K. uit inplaats van den Com
mandant-staf-K.A.A.T. respectievelijk den 
Commandant-staf K.T.T., terwijl in dat ge
val en gedurende dien tijd de brigade-com
mandant ook kennis neemt van beklag in
gediend over krijgstuchtelijke straffen, opge
legd door den Commandant van de brigade
transportcompagnie en (of) den Comman
dant van de brigadewerkplaats. 

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

Het Loo, den 17den October 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van OorloR, A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. 29 October r946.) 
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October z946. BESLUIT, · houdende 
nadere wijziging van Reglement No. 
III van orde en discipline voor de ad-' 
vocaten en procureurs. 

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

van Justitie van den 29 Juli 1946, 6e Af-
deeling, No. 1286; . · 

Overwegende, dat het wenschelijk is arti
kel 47, derde lid, van Reglement No. III 
van orde en -discipline voor de advocaten 
en procureurs, te wijzigen en tevens buiten 
werking te stellen het besluit van den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Justitie van den 28 November 1941 (Neder
/andsche Staatscourant 1941, No. 234); 

Den Raad van State gehoord (advies van -
24 September 1946, No. 13); 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van den 12 October 
19'\6, 6e Afdeeling, No. 1224; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 47, derde lid, van Re

glement No. III van orde en discipline vo~r. 
de advocaten en procureurs..,_ vastgesteld btJ 
Ons besluit van 17 Augustus 1929 (Staats
blad No. 422), laatstelijk door Ons gewij
zigd bij besluit van 24 Augustus 1938 
(Staatsblad No. 251), •wordt in plaats van : 
,. r Januari 1942" gelezen: ,.r Januari 1949". 

2. Het besluit van den Secretaris-Gene
raal ·van het Departement van Justitie van 
28 November 1941 (Nederlandsche Staats
courant 1941 No. 234), tot aanvulling van 
artikel 47 van Reglement III van orde en 
discipline voor de advocaten en procureurs, 

~ elk besluit voorloopig is geschorst inge
volge artikel 15, eerste lid, van het Besluit 
be-zettingsmaatregelen (Staatsblad No. E 
93) vervalt. 

3. Aan artikel 47 van Reglement No. III 
van orde en difcipline voor de advocaten 
e n procureurs woi:dt toegevoegd een vierde 
lid, luidende: 

,,4. Vreemdelingen, die voor r Septem
ber 1938 als advocaat waren ingeschreven 
of als procureur waren toegelaten, doch se
dertdien van het tableau zijn geschrapt, zijn 
bevoegd te verzoeken, dat zij opnieuw als 
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advocaat worden ingeschreven of als pro
cureur worden toegelaten, met de bevoegd
heid om tot r Januari 1949 · als zoodanig te 
fungeeren." . 

4. Dit besluit treedt in werking met in- . 
gang van den t~eeden dag na dien zijner 
plaatsing in het Staatsblad. 

Onze Minister van Justitie is belast met 
de uitvoering van dit besluit. 

Het Loo, den 17den October 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J . H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 25 October z946.) 
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z8 October r946. BESLUIT tot nadere 
w1Jz1gmg van het Vestigingsbesluit 
Schoenbedrijvenr939. 

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

van Economische Zaken :van 26 Augustus 
1946, No. 61972, Directoraat voor den Mid
denstand; 

Overwegende, dat het wenschelijk is wij
ziging te brengen in het Vestigingsbesluit 
Schoenbedrijven 1939, zooals dit is gewij
zigd bij Ons besluit van 18 April 1940 
(Staatsblad no. 656); · 

Gelet op artikel 3 van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937; 

Overwegende, dat de Middenstandsraad 
te dezer z~ke is gehoord; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
r October 1946, No. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 14 October 1946, 
No. 75893, Directoraat voor den Midden
stand; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Vestigingsbesluit Schoenbe

drijven 1939, zooals dit is gewijzigd bij Ons 
Besluit van 18 April 1940 (Staatsblad no. 
656), wordt nader gewijzigd als volgt: 

I. in den aanhef van artikel 4 worden 
de woorden: ,,en het maatschoenmakersb'e- / 
drijf" vervangen door: ,, , het maatschoen
makersbedrijf en het schoenherstellersbe
drijf"; 

II. artikel 12 vervalt, terwijl de ' artike
len 13 tot en met 18 worden vernummerd 
in artikelen 12 tot en met 17; 

III. in het · eerste lid van het nieuwe 
artikel 1-3 worden de woorden: ,,de a_rtikelen 
12 en 13" vervangen door: ,,het vorig arti
kel". 

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

Soestdijk, den r8den October 1946. 
1 WILHELMINA. 

De Min. v. Econ. Zaken, HUYSMANS. 

(Uitgeg. I Nov. z946.) 
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z9 0ctober z946. BESLUIT, houdende re
geling van de overdracht van de zorg 
voor de zaken van de perszuivering van 
het Hoofd van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken aan het Hoofd 
van het Departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. 

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

President, tevens Minister van Binnenland
sche Zaken en Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 8 
October 1946, No. 14052; 

Gelet op artikel 79 der Grondwet;, 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

De zorg voor de zaken van de perszuive
ring van het Hoofd van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken ingaande , 1 Oc--

~ tober 1946 over te dragen aan het Hoofd 
van het Departement van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen. 

Onze Ministers, Hoofden der Departé
menten van Binnenlandsche Zaken en van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, zijn 
belast met de uitvoering van dit Besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soesdijk, den 19den October 1946. 

WILHELMINA. 
De Minister-Presid~nt, 

tevens Min. van Binnenl. Zaken, BEEL. 

De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 8 Nov. 
0
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z9 0ctober i.946. BESLUIT tot nadere 
w1Jz1gmg van het Koninklijk besluit 
van IO September 1923 (Staatsblad no. 
435), tot regeling van den omvang en 
van de wijze van afneming van het 
examen ter verkrijging van de akte van 
bekwaamheid als hoofdonderwijzer. 

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

van Onde rwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 9 September 1946, No. 154744, afdee· 
ling Lager Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is voor 
hen, die in den bezettingstijd hun studie 
voor het hoofdakte-exam en niet op d<: nor· 
male wijze hebben kunnen voortzetten, den 
termijn van drie jaren ·genoemd in artikel 
22 van Ons . besluit van 10 September 1923 
(Staatsblad No. 435), zooals dit thans luidt, 
te verlengen; 

De afdeelmg van den Onderwijsraad voor 
het algemeen vormend lager onderwijs en 
het bewaarschoolonderwijs gehoord, advies 
van 21 Mei 1946, no. 3900; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
1 October 1946, Óo. 27; , 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van II October 1946, 
no. 35834, afdeeling L. O.; 

tlebben goedgevonden en verstaan : 
aan artikel 22 van Ons Besluit van IO 
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September 1923 (Staatsblad No. 435), zoo· 
als dit thans iuidt, wordt een nieuw lid toe· 
gevoegd luidende: , 

8 . Voor hen, die in een der jaren 1940, 
1941, 1942 , 1943 en 1944 met gunstig gevolg 
een van de gedeelten A en B hebben afge
legd, wordt het tijdvak · van drie kalender~ 
jaren, vermeld in het eerste en vijfde lid, 
verlengd tot onderscheidenlijk acht, zeven, 
zes, vijf en vier kalenderjaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is bel st met de 1,litvoe· 
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats· 
blad zal worden geplaatst en waarvan af· 
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Soestdijk, den 19den October 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van 0 ., &. en W., Jos. J. GIELEN. 

· (Uifgeg. 12 Nov. 1946.) 
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19 0ctober 1946. BESLUIT tot nadere be
paling van den interest voor geldelijke 
zekerheid volgens artikel 271 der Alge
meene wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad no. 38). 

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

Financiën van 13 September 1946, no. 235, 
afdeelingen Accijnzen en Binnenlandsch 
Geldwezen; 

Gelet op artikel 271 der Algemeene wet 
van 26 Augustus 1822 (Staatsblad no. 38); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 October 1946, no. 20); 

Gezien het nader rappor-t van Onzen 
voomoemden Minister van 14 October 1946, 
no. 166, afdeelingen Accijnzen en Binnen
landsch G eldwooen; · · · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De interest voor geldelijke zeker

heid volgens artikel 271 der Algemeene wet 
van 26 Augustus 1822 (Staatsblad no. 38) , 
bij Koninklijk besluit van 26 September 
1894 (Staatsblad no. 156) bepaald op twee 
en een half percent per jaar, wordt vermin
derd tot één percent per jaar. 

2, Dit besluit treedt in werking met in
gang van I November 1946. 

Onze Minister van Financië:tl. 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. · 

Soestdijk, den 19den October 1946. • 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 29 0ctober 1946.) 

S. G 291 

21 0ctober 1946. BESLUIT, betreffende 
te nemen maatregelen tot wering en be
strijding van besmettelijke ziekten on
der de bijen. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister 

van Landbouw, Visscherij en Voedselvoor
ziening van 6 September 1946, No. 472/454, 
Afdeeling Juridische Zaken, Letter L.; . 

Overwegende, dat het in verband met de 
heerscbende besmetteli]ke ziekten onder de 
bijen noodzakelijk is, maatregelen te nemen 
tot wering en bestrijding der ziekten; 

Gelet op artikel 48 der Veewet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

1 October 1946, No. 34}; 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van Landbouw, Visscherij en Voedsel
voorziening van 14 October 1946, No. 9519/ 
769, Afdeeling Juridische Zaken, Letter L.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. De in- en doorvoer van bijen, 

raten en gebruikte bijenwoningen is ver
boden. 

2. De Rijksbijenteeltconsulenten zijn be
voegd algemeene en bijzondere ontheffingen 
te verleenen. Aan een ontheffing kunnen 
voorwaarden worden verbonden. Ontheffing 
wordt verleend voor invoer, door den Rijks
bijenteeltconsulent, in wiens ambtsgebied de 
plaats van bestemming is gelegen, en voor 
doon10er, door den Rijksbijenteeltconsulent, 
in wiens ambtsgebied de plaats van invoer 
is gelegen. 

2. Onze Minister, met de zaken van den 
landbouw belast, kan vervoer van bijen van 
of naar door hem aan te wijzen deelen des 
lands verbieden of niet dan voorwaardelijk 
toestaan. 

3. De eigenaar of houder van bijen, die 
weet of redelijkerwijze moet vermoeden, dat 
onder zijn bijen een ziekte heerscht, is ver
plicht daarvan t~rstond kennis te geven aan 
den Rijksbijen'teeltconsulent, binnen wiens 
ambtsgebied de bijen zich bevinden. 

4. 1. De Rijksbijenteeltconsulerlten en 
hun assistenten zijn bevoegd tot het contro
leeren en behandelen, overeenkomstig het 
bepaalde in het volgende · artikel, van bijen 
en hun woningen en tot het nemen van 
monsters van bijenvolken en hun raten, 
welke zij voor de uitoefening van die con
trole noodzakelijk ac,hten. 

5. 1. Indien ziekte wordt geconstateerd, 
neemt de Rijksbijenteeltconsulent .of diens 
assistent de maatregelen, die de Rijksbijen

, teeltconsulent noodzakelijk acht. 
2 . Deze maatregelen kunnen bestaan in: 
a . ontsmetting van de bijenwoning en cfe 

naaste omgeving ; 
b. het hechten van een kenteeken aan de 

bijenwoning, waaruit blijkt, dat deze niet 
mag worden verplaatst; 

c. het verbieden van het laten uitvlie
gen der bijen gedurende een bepaalden tijd; 

d. het plaatsén van geneesmiddelen in 
de bijenwoning ; 

e . het vernietigen van besmette en van 
besmetting verdachte raten; 

f. het vernietigen van het bijenvolk al 
of niet met de daarbij behoorende woning; 

g. het toepassen vari door Ons bij alge
meenen maatregel van bestuur aangewezen 
bestrijdingsmiddelen. 
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6. 1. De eigenaar of houder van bijen 
is verplicht zijn medewerking te verleenen 
aan, respectievelijk te handelen overeen
komstig alle maatregelen, die de Rijksbijen
teeltconsulent of diens assistent overeen
komstig artikel 5, neemt, dan wel beyeelt 
te nemen. 

2. Het is een ieder verboden de door den 
RijksbijenteeltconsulJ nt of diens assistent 
overeenkomstig artikel 5 genomen of bevo
len maatregelen geheel of-•ten deele onge
daan te maken, dan wel te handelen in strijd 
met die maatregelen. 

7. 1. Bij toepassing van de onder e en f 
van artikel 5 genoemde maatregelen wordt 
aan den eigenaar· een schadeloosstelling be
taald, berekend naar de waarde der zaak 
op het oogenblik van de vernietiging. 

2. Vernietiging heeft niet plaats dan na
dat de schadeloosstelling is vastgesteld 
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 
8 en 9. 

8. 1. De waarde wordt geschat door den 
Rijksbijenteeltconsulent, die de vernietiging 
heeft bevolen. 

2. Indien de eigenaar met de schatting 
geen genoegen neemt, geeft de Rijksbijen
teeltconsulent daarvan kennis aan den Kan
tonrechter, die bij eenvoudige beschikking 
twee deskundigen benoemt, welke met den 
Rijksbijenteeltconsulent de schatting ver
richten -en met meerderheid van stemmen 
beslissen. 

3. Indien geen meerderheid van stem
men wordt verkregen, wordt de waarde ge
acht te zijn geschat op het bedrag, dat noch 
het hoogste, noch het laagste is. 

9. 1. Terstond na de schatting geeft de 
Rijksbijenteeltconsulent aan den eigenaar 
een v i:rklaring af, dat de daarin uitgedrukte 
geldsom uit 's Rijks kas zal worden uitge
keerd. · , 

2. Van deze verklaring wordt terstond 
-een afschrift gezonden aan Onzen Minister 
met de zaken van den landbouw belast. 
· Onze Minister van Landbouw, Visscherij 

en Voedselvoorziening is 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. 

Het Loo, den 21sten October 1946. 

WILHELMINA. 
• De Mln. v . L" V. en V ., S. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. 26 Novembèr z946.) 

S. G 292 

26 October i946. WET, houdende natura
lisatie van Anna Maria Joanna Bossers 
en 19 anderen. 

Bijl. Hand. Il z946 I, 235; 
Hand. II z946-z947, bladz. z7-z8; 
Bijl. Hand. I z946-z947, 235; 
Hand. I z946-z947, bladz. 56-57. 
Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten : 
Alzoo 'Wij in overweging genomen hebben, 

dat Anna Maria Joanna Bossers en 19 an-
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deren aan Ons een verzoek om naturalisatie 
hebben ingediend, met overlegging - wat 
betreft de in de ar~ikelen 2 en 3 genoemden 
voor zooveel doenlijk - van de bewijsstuk
ken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad no. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad no. 204); 

Zoo is het,dat Wij,denRaad van State enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan : 
1°. Anna Maria Joanna Bossers, geboren 

te Merxem (België) den 13 April 1907, ver
koopster, wonende te Antwerpen (België) ; 

2° . Alice Edith Baker, weduwe van Ja
cobus de Niet, geboren te Yarmouth (Enge
land) den 10 Augustus 1869, zonder beroep, 
wonende te Wilrijk (België) ; 

3 °. Hubert Hendrik Joseph Buschgens, 
geboren te Lanaeken (België) den 19 Sep
tember 1904, scheepsbevrachter en herber
gier, wonende te Langerloo, Genk (België) ; 

4°. Friedrich Valentin Clobus, geboren 
te Mannheim (Duitschland) den 29 October 
1892, industrieel, wonende te Ixelles bij 
Brussel (België); 

5°. Henrica Hubertina Janssen, geboren 
te Antwerpen (België) den 21 Februari 
1904, zonder beroep, wonende te Antwerpen 
(België) ; ' 

6 ° . Rosa Lieperel, weduwe van Leopold 
Baumgarten, geboren te Kurylowka (Oos-
tehrijk) den 20 Februari 1881, zonder be
roep, wonende te Zaandam, . provincie 
Noordholland; 

7°. Antonius Marcus, geboren te Oster
feld, Oberhausen (Duitschland) den 23 Juni 
1902, poelier, wonende te Antwerpen (Bel
gië); 

8°. Klaus Eduard Henry Oppenheimer; 
geboren te Berlijn (Duitsch/and) den 21 
December 2905, predikant, wonende te 
Nieuw-Dordrecht, gemeente Emmen, pro
vincie Drenthe; 

9°. Heiru-ich The/en, geboren te Leithe, 
V(attenscheid (Duitschland) den 19 Novem_ 
oer 1897, technisch adviseur, wonende te 
~otterdam, provincie Zuidholland; 

10°. Arthur George Ulbrich, geboren te 
Bremen (Duitschland) den 22 Februari 
1888, koopman, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. 

2. M e t afwijking, voorzooveel noodig, 
van het bepaalde b ij artikel 3 , vierde lid, 
onder 2° . en 3°. der wet van 12 December 

· 1892 (Staatsblad no. 268) , op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 15 December 
1938 (Staatsblad no. 204), wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan: 

1°. Erwin (Karl Leopold Matthias) 
Baumgarten, geboren te Neukölln (Duitsch
Jand) den s Juli 191 7, hoofdredacteur van 
een dagblad, wonende te Zaanqam, provin
cie Noordhol/and; 

2°. W alter (Leopold) Baumg.arten, ge
boren te Berlijn (Duitschland) den 28 Juni 
1907, grossier in electro-technische artikelen, 
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wonende te Zaandam, provincie Noord-hol
/and · 

3o'. Frederik Joseph Classen, geboren te 
Amsterdam (Noordfiol/and) den 8 Januari 
1895, winkelier, wonende te Zaandam, pro
vincie Noordholland; 

4°. Louis lsacson, geboren te Gelsen
kirchen (Duitschland) den 24 November 
1910, fabrikant van vischconserven, wonen
de te Velsen, provincie Noordholland; 

5°. David Lascar, geboren te Tanger 
(Spaansch Marokko) den 29 September 
1924, soldaat, verblijvende te Londen ( En
geland); 

6 °. Ernst Friedrich W Hhelm Lutzke, ge
boren te 's-Gravenhage (Zuidho/land) den 
15 Februari 1913, kantoorbediende, won~nde 
te Halsteren, provincie Noordbrabant; 

7°. Johan Wilhelm Muller, geboren te 
Schoonebeek (Drenthe) den 12 Februari 
1899, werkzaam bij de petroleum ontginning, 
wonende te Nieuw-Schoonebeek, gemeente 
Schoonebeek, provincie Drenthe; 

8 °. Anton Joannes Bernardus Nicolaas 
Reich/ing, geboren te Nijmegen ( Gelder
land) den 9 Juli 1898, privaat-docent aan 
de gemeente Universiteit te Amsterdam, 
wonende te Amsterdam, provincie NQ,ord
holland; 

9 °. Heinz Otto Emil Woh/, geboren te 
Frankiort a/d Main (Duitschland) den a6 
April 1914, werkzaam bij het Departement 
van Handel en Nijverheid, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 

:J. Me1 uitbreiding van .het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad no. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigq b ij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad no. 204), wordt bij deze de hoe_ 
danigheid van Nederlander verleend aan 
Louise Elisabeth Heika Ulbrich, geboren te 
Amsterdam p en 26 Maart 1923, zonder be
roep, wonende te A.msterdam, provincie 
Noordholland. 

4. Deze wet treedt in werking mêt in
gang van den dag na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven t en Paleize het Loo, den 26sten 

October x946. WILHELMINA . 
• De Min. v . justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 5 November r946.) 

S. G 293 

26 October z946. WET, houdende voorzie
ning met betrekking tot eenige bezet
tingsregelingen in zake pensioen. 

Bijl. Hand. Il 45/46, 225. 
Hand. Il 46/47, bladz . z6-z7. 
Bijl. Hand. 1 46/47, 225. 
Hand. 1 46/47, bladz. 56. 
Wij WILHELMINA,enz . .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is de door den vijand 
uitgevaardigde bezettingsregelingen dd. 9 . 
December 1942, Ve 3 A/02-A/B en 30 Ja-
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nuari 1943, betreffende het medegeven van 
diensttijd bij aanstelling op grond van in 
vroegere betrekkingen verkregen ervaring, 
ongedaan te maken; 

Zoo is het,dat Wij,denRaad van State enz. 
Art. 1. De beschikk_ingen van den Com

missaris-Generaal voor Bestuur en Justitie 
van 9 December 1942, Ve 3 A/42-A/B en 
van 30 Januari 1g4,, betreffende het medé
geven van diensttijd bii aanstelling op grond 
van in vroegere betrekkingen v erkregen er
varing, worden geacht nimmer van kracht 
te zijn geweest. 

2, Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen , enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 26sten 

October 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl, Zaken, BEEL, 

(Uitgeg. 8 November z946.) 

S. G 294 

:18 October z946. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten in de ,gemeente Roer
mond, noodig voor en ten behoeve van 
den aanleg eener nieuwe algemeene be
graafplaats. 

Bijl. Hand. lI z946 Il, 258. 
Hand. Il 46147, bladz . 60. 
Bijl. Hand. I 46/47, 258. 
Hand. I 46/47, bladz. 59. 

s. 0 295 

:,8 October z946. WET, betreffende op-
heffing particuliere banken van leening. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 304. 
Hand. Il 46J47, bladz. 60. 
B ijl. Hand. I 46/47, 304. 
Hand. I 46/47, bladz. 51}--60. 

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

dat het wenschelijk is regelingen te treffen 
betreffende de opheffing van de particuliere 
banken van leening; 

Zoo is het,dat Wij,denRaad van State enz. 
Art. 1. Toelatingen, als bedoeld in arti

kel 13 der Pandhuiswet 1910, Staa tsblad no. 
321, worden niet meer verleend. . 1 

2. 1. De vóór de inwerkingtreding van 
deze wet verleende toelatingen wÓrden ge
acht te zijn ingetrokken op den eersten dag 
van d;: zevende maand na de inwerkingtre
ding van deze wet. 

2. Tegen deze intrekking staat geen be
roep open. 

3. De houder van de Bank bevestigt bin_ 
nen acht dagen na de inwerkingtreding van 
deze wet een voor het publiek duidelijk 
zichtbare kennisgeving aan het pandhuis, 
vermeldende den datum, waarop ingevolge 
deze wet geen panden meer in beleening 
mogen worden aangenomen. 

L. & s. 11146 

• 
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4. Indien de houder van de Bank niet 
voláoet aan het bij artikel 3 bepaalde, wordt 
de toelating geacht te zijn ingetrokken op 
den negenden dag na de inwerkingtreding 
van deze wet. 

5, Het besluit van de Secretarissen-Ge
neraal van de Departementen van Binnen
landsche Zaken en van Justitie betreffende 
de beëindiging ·van de werkzaamheden der 
particuliere banken van leening van 24/27 
November 1942 (Nederlandsche Staatscou
rant 14 Januari 1943 ,no. 9) vervalt. 

6. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag volgende .:ip dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
. Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten 

October 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zaken, BEEL. 

De Min. v. Justitie, J . H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. z9 November z946.) 

S. G 296 

28 October z946. WET, houdende wijzi
ging van de artikelen 23 en 48 van de 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, 
No. 259). 

Bijl. Hand. Il 46/47, 3oz. 
Hand. II 46/47, bladz. 92. 
Bijl. Hand. I 46/47, 3oz. 
Hand. I 46/47, bladz. 60. 
Wij WILHELMINA, enz .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat h" t wenschelijk is de ar1 ikell n 23 ert 48 
der Comptabilitt.i tswet (Staatsblad 1927, 
N°. 259) te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v . State e nz.: 
Art. I. In artikd 23 der Comptabilitdts

wet (Staatsblad 1927, N°. 259) wordt achter: 
,,subsidiën tot het jaar, waarover zij loepen" 
ingê.voegd: .,pensioenen ten laste van het 
Algt mee Burgerlijk Pensiornfonds tot het 
jaar, waarin zij worden betaalbaar gesteld". 

Art. II. In artikel 48 wordt in plaats van: 
"6840 gulden" gelezen: ,,10.800 gulden" en 
in plaats van: ,,5990 gulden" gelezen: 
,,9450 gulden". 

OVERGANGSBEPALING. 

Art. III. G ~durende het tijdvak van 
I Januari "l945 to,_t den datum van inwerking
treding van d eze ~t worden ten aanzien van 
de ambtswedden van den Voorzitter en de 
overige !<>den van de Algemeene R ekenkame:r 
de bepalingen van Ons besluit van 15 Ja
nuari 1946 (Staatsblad N°. G 13) van toe
passing verklaard. 

Art . IV. Deze wet treedt in werking op• 
den eersten dag d er maand, volgende op die, 
waarin de afkondiging in het Staatsblad 
plaats vindt. 

Lasten en bevelen, enz. 
G~geven ten Paleize het Loo, den 28sten 

October 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 15 Nov. 1946.) 
19 
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28 October 1946. WET, houdende goed
keuring van eene door den Staat met 
het Aannemersbedrijf A. H. en J. Huit
zing N.V. te Coevorden gesloten over
eenkomst van dading tot het ten einde 
_brengen van een aanhangig geschil. 

Bijl. Hand. II 46/47, 262. 
Hand. II 46/47, bladz. 60. 
Bijl. Hancl. I 46/47, 262. 
Hand. I 46/47, bladz. 60. 
Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten: 
Alzoo \Vij in overweging genomen hebben, 

dat het. wenschelijk is een tusschen den 
Staat en het Aannemersbedrijf A. H . en J. 
Huitzing N.V. te Coevorden, bestaand ge
schil door dading ten einde te brengen; 

Zoo is het,dat Wij,denRaad van State enz. 

1 Eenig artikel. 
De overeenkomst van dading, gesloten tot 

het ten einde brengen van een geschil tus
schen dén Staat en het Aannemersbedrijf 
A. H. en J. Huitzing N.V. te CoevoI'den, 

' aangegaan bij de in afschrift bij deze wet 
gevoegde akte van 24 October 1945, wordt 
goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten 

October 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Openb. W. en W . a.i., H Vos. 
(Uitgeg. 26 November 1946.) 

Afschrift. 
DADING. 

De ondergeteekenden: 
1. De Staat der Nederlanden, te dezen 

vertegenwoordigd door Ir. A. Kloppert 
Hoofdingenieur-Directeur. van den Rijks
waterstaat in de directie Groningen en 
Friesland te Groningen, tot het aangaan van 
de na te melden dading gemachtigd door · 
den Minister van Openbare Werken en We
deropbouw, hierna te noemen de aanbe
steder, eenerzijds, 

2. het Aannemersbedrijf A. H. en J. 
Huitzing N.V., te Coevorden, hierna te noe; 
men de aanneemster, anderzijds, 1 

In aanmerking nemende : 
dat tusschen partijen een geschil is gere

zen omtrent de afrekening van het werk 
volgens bestek No. 74, Verkeersfonds, dienst 
1941-1942, van den Rijkswaterstaat, be
treffende het maken van de aardebaan met· 
bijkomende werken van een gedeelte van 
weg No. 42 van het Rijkswegenplan 1938, 
tusschen Jagerswijk en Meedenertol in de 
gemeente Zuidbroek, welk geschil door de 
aanneemster is aanhangig gemaakt bij den 
voorzitter van den Raad van Arbitrage voor 
de Bouwbedrijven in Nederland, ingevolge 
de te dier zake geldende bepalingen van de 
Algemeene Voorschriften voor de uitvoering 
en het onderhoud van werken onder beheer 
van het Departement van Waterstaat, toe
passelijk verklaard bij evengenoemd bestek ; 
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dat beëindiging van 'dit ·geschil, mits op de 
wijze als hierna bepaald, door beide partijen 
wenschelijk wordt geacht; 

Verklaren: 
met inachtneming van de te dezer zake 

geldende wettelijke bepalingen, 
te zijn overeengekomen als volgt: 
Art. x. De aanneemster zal van den"aan

besteder ontvangen een bedrag groot twee
honderd veertig duizend gulden (f 240,000) 
verminderd met de reeds aan de aanneem
ster te dezer zake betaalde termijnen tot 
een totaal-bedrag van één honderd acht en 
tachtig duizend vier honderd acht en twin
tig . gulden en vijftig cent (f 188,428.50) en 
het op staat van meer werk dd. !> November 
1942 verrekende bedrag van één duizend 
twee honderd gulden (f 1200) wegens het 
toepassen van bronbemaling voor den fun
deeringsput van den bij km. x.u2 gemaak
ten gemetselden duiker op een gewapend 
betonplaat. 

Art. 2. De almneemster verklaart hierbij 
reeds nu voor alsdan tegen uitbetaling van 
het overeenkomstig artikeI· :r berekende res
tant-bedrag van f 50,371.50 aan aanbestedèr 
finale kwijting te geven en terzake van de 
afrekening van genoemd bestek niets meer 
van den aanbesteder te vorderen te hebben. 

Art. 3. De in het geschil aanhangig ge
maakte arbitrage aanvrage wordt door de 
zorgen van de aanneemster ingetrokken. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getee
kend te Coevorden/Groningen den 24 Oc
tober 1945. 

De aanneemster, 
Aannemersbedrijf 

De aanbesteder, 
(get.) Kloppert. 

A. H. & J. Huitzing N.Y. 
(get.) J. Huitzing. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal 

van het Ministerie van Openbare Werken 
· en Wederopbouw, 
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G. B. R. de Graaff, 
1°.·S.·G. 

28 October 1946. WET tot hernieuwde in
werkingtreding van eenige artikelen van 
de Distributiewet i939. 

Bijl. Hand. II 46/47, 303. · 
Hand. II 46/47, bladz. 60. 
Bijl. Hand. I 46/47, 303. 
Hand. J 46/47, bladz. 60 . . 

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

dat Ons besluit van 20 Augustus 1946 
(Staatsblad No. G 216) ingevolge het be
paalde bij artikel 24, vierde lid, van de 
Distributiewet 1939 bekrachtiging bij de wet 
behoeft; 
, Zoo is het.dat Wii,denRaad van State enz. 

Art. 1. Het Koninklijk Besluit van 20 
Augustu~ 1946 (Staatsblad No. G 216), be
treffende hernieuwde inv.cerkingtreding van 
de in artikel 24, tweede lid, van de Distri
butiewet 1939 bedoelde artikelen dier wet, 
wordt bekrachtigd. 
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2, De in het vorig artikel bedoelde arti 
kelén van de Distributiewet 1939 zullen in 
werking zijn uiterlijk tot en met 26 Septem- · 
ber 1947. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten 

October 1946. • 
WILHELMINA. 

De Min. v . Econ. Zaken, HUYSMANS. 

De Mit;i. v. L ., V. en V., S. L. MANSH6LT. 

(Uitgeg. u November z946.) 

S. G 299 , 

28 October z946. WET tot hernieuwde in
werkingtreding van de Prijsopdrijvings
en hamsterwet 1939._ 

Bijl. Hand. II 46/47, 303; 
Hand. Il 46/47, bladz. 60. 
Bijl. Hand. I 46/47, 303; 
Hand. I 46/47, bladz. 60. 

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

dat Ons besluit van 20 Augustus 1946 
(Staatsblad_ No. G 217) ingevolge het be
paalde bij artikel 21, derde lid, van de 
Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939 be
krachtiging bij de wet behoeft; 

Zoo is het,dat Wii,denRaad van State enz. 
Art. 1, Het Koninklijk Besluit van 20 

Augustus 1946 (Staatsblad No. G 217), be
treffende hernieuwde inwerkingtreding van 
de Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939, 
wordt bekrachtigd. 

2, De in het vorig artikel genoemde wet 
zal in werking zijn uiterlijk tot en met 26 
September 1947. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten 

October 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Econ. Zaken; H~SMANS. 

De Min. v : L., V.-en V., S. L. MANSHOLT. 

(Ultgeg. u Nov. z946.) 

S. G 300 

28 October z946. WET, houdende aanvul
ling van artikel 2 der Landbouwuitvoer-
wet 1938. · • 

Bijl. Hand. II r946 Il, 268; 
Hand. Il 46/47, bladz. 60. 
Bijl. Hand. i 46/47, 268; 
Hand. I 46/47, bladz. 60. 
\,Vij WILHELMINA,enz .. . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de bepalingen van 9e 
Landbouwuitvoerwet 19;18 mede van toepas_ 
sing te verklaren op boomkweekerijproduc
ten · 

Zoo is het. dat W ii,denRaad'lranState enz. 
Art. 1. In artikel 2 der Landbouwuitvoer

wet 1938 wordt na"5_~ snijbloemen;" inge
voegd : ,,54 boomkweekerijproducten ;" 

2. Deze wet treedt i:R werking niet ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 
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Lasten en bevelen eiµ. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten 

October 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. ·v . L ., V. en V., S. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. 6 December z946). 

S. G 301 

28 Octoberz946. WET, houdende goedkeu
ring van de tusschen den Nederland
schen Gezant te Londen en den- B rit
schen Staatssecretaris voor Binnenland
sche Zaken gewisselde nota's d.d. 13 
Juni 1939, houdende een overeenkomst 
tot wijziging van artikel 9 (b) van de 
op 19 Juni 1926 te Parijs tusschen de 
Nederlandsche Regeering voor Neder
land en Nederlandsch-Indië eenerzijds 
en de Regeeringen van Groot-Brittan
nië en Noord0 Ierland en van Britsch
Indië (India) anderzijds gesloten over
eenkomst nopens het beheer van het 
quarantaine-station te Kamaran, welke 
laatste overeenkomst werd bevestigd bij 
notawisseling d.d. 22 Juli en 14 Augus
tus 1926 (Staatst,lad 1927, no. 282) en 
verlengd bij notáwisseling d.d. 3 1 De
cember 1934 (Staatsblad 1936, no. 85). 

Bijl. Hand. Il 39/40, 346; 46/47, 90; 
Hand. II 46/47, bladz. 60. 
Bijl. Hand. I 46/47, 90; · 
Hand. I 46/47, bladz. 60. 

W ij WILHELMINA,en:z . . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de tusschen Onzen Gezant te Londen en 
den Britschen Staatssecretaris voor Buiten
landsche Zaken gewisselde nota's d.d. 13 
Juni 1939, houdende een overeenkomst t ot 
wijziging van artikel 9 (b) van de op 19 Juni 
1926 te Parijs tusschen de Nederlandsche Re
geering voor Nederland en Nederlandsch-In-

. dië eenerzijds en de Regeeringen van Groot
Brittannië en Noord-Ier/and en van Britsch
Indië (India) anderzijds gesloten overeen
komst nopens het beheer van het quaran
taine-station te Kamaran, welke laatste over
eenkomst werd bevestigd bij notawisseling 
d .d. 22 Juli en 14 Augustus 1926 (Staatsblad 
1927, no. 282) en verlengd bij notawisseling 
d .d . 31 December ..J 9~4 (Staatsblad 1936, no. 
85), ingevolge artikel 6o der Grondwet de 
goedkeuring der Staten-Generaal behoe
ven · * 

foo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Eenig arbËc:el. 

' De bij deze wet in afdruk gevoegde, t us-
schen Onze Gezant te Londeo en den B rit 
schen Staatssecretaris voor Buitenlandsche 
Zaken gewisselde -.nota's, d.d. 1;1 Juni 1939, 
houdende een overeenkomst tot wijziging van 
artikel 9 (b) van de op 19 Juni 1926 te Pa
rijs t usschen 'de Nederlandsche· Regeering 

1 voor Nederland en Nederlandsch-Indiëeener
zijds. en de Regeeringen van Groot-Brittan-

* -Engelsche tekst is niet opgenomen. 
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me en Noord-Ierland en van Britsch-Indië 
(India) anderzijds gesloten overeenkomst no
pens het beheer van het quarantaine-station 
te Kamaran, welke laatste overeenkomst 
werd bevestigd bij notawisseling van 22 Juli 
.en 14 Augustus 1926 -(Staatso1ad 1927, no. 
282) en verlengd bij notawisseling van 31 
December 1934 (Staatsb1ad i936, no. 85), 
wo.-den goedgekeurd. 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo den 28sten 

October 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v . Overz. Gebiedsd., J. A. JONKMAN. 

De Min. v. Buiten/. z., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 3 December z946). 

VERTALING. 

E. No. 3152/228/9. 

Ministerie van Buitenlandsche Za
ken, S._W.I. 13 Juni 1939. 

Mijnheer, 

Ik heb de eer U mede te deelen, 
dat Zijner Majesteits Regeering in het 
Vereenigd Komnkrijk van Groot-Brit
tanmë en Noord-Ierland en de Regeering 
van Britsch-Indië (India) de bepalingen van 
artikel q (b) van de op 19 Juni 1926 te .Parijs 
onderteekende overeenkomst, nopens het toe
zicht op den gezondheidstoestand der Mekka
bedevaartgangers op het eiland Kamaran, in 
beschouwing hebben genomen. 

2. Zijner Majesteits Regeering in het 
Vereenigd Koninkrijk en de Regeering van 
Britsch-Indië (India) zijn van meening dat, 
gelet op de veranderde omstandigheden, die 
zich hebben voorgedaan sedert het vànkracht 
worden van de overeenkomst, de rentekoers 
vastgesteld in bovengenoemd artikel nie i: lan
ger doelmatig is en meer in ove :eenstem
ming met de .tegenwoordige financieele ver
houdingen behoort te worden gebracht. Zij 
stellen dienovereenkomsig voor, dat het be
trokken artikel zal worden gewijzigd en zal 
worden gelezen als volgt : 
· ,.(b) ieder beschikbaar overschot met 

betrekking tot ·het vorig financieel jaar. na
dat voorz'.en is in de uitgaven benoodigd 
voor het komende jaar, welk overschot een 
samengestelden interest zal dragen tot een 
percentage gelijk (tot het naastbijl!ggena ¼ 
pct.) aan de gemiddelde rente-opbrengst, ge
durende de daaraan onmiddellijk vooraf
gaande vijf kalenderjaren, van de .door de 
Britsch-Indische Regeering uitgeschreven 
Rupee-leeningen me t een nog niet verstreken
vervaltijd van meer dan vijf jaar." 

-~- Ik heb de eer in overweging te geven, 
dat, indien de hierboven voorgestelde wijzi
ging aanvaardbaar is voor de Nederlandsche 
Regeering, deze nota en Uw antwoord in de
zen zin geacht zullen worden een overeen
komst uit te maken tusschen Zijner Maje
steits Regeering in het Vereenigd Konink-
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rijk en de Regeering van Britsch-Indië (In
dia) eenerzijcts en de Nederlandsche l<egee
ring anderzijds, welke in werking zal treden 
als volgt: . 

(i) voorloopig, gerekend van 1 Januari 
1939 af, behoudens wederzijdsche opzegging 
met een maand; 

(ii) defimtief, eveneens gerekend van 1 
1 Januari 1939 af, indien en wanneer de Ne
derlandsche .Kegeering kennis zal hebben ge
geven, dat de Staten-Generaal de wijziging 
hebben gQedgekeurd. 

Ik heb de eer te zijn, 
met de meeste hoogachting, 

· Mijnheer, 
Uw gehoorzame dienaar, 

(Voor den S caatssecretaris) 
G. W. BAXTER. 

Graai JOHAN VAN LIMBURG STIRUM, 
enz., enz., enz. 

Ver t a 1 ing. 

No. 1873. 
Londen, 13 Juni 1939. 

My Lord, 

Ik heb de eer de ontvangst te berichten 
van Uw nota van heden, luidende als volgt: 

,.Ik heb de eer U- mede te deelen, dat .:Gij
ner Majesteits Regeering in het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord
Jerland en de Regeering van Britsch-Indië 
(India) de bepalingen van artikel 9 (b) van 
de op 19 Juni 1926 te Parijs onderteekende 
overeenkomst, nopens het toezicht op den 
gezondheidstoestand der Mekka-bed!'!vaart
gangers op het eiland Kamaran, in beschou
wing hebben genomen. 
· ,.2. Zijner Majesteits Regeering in het 
Vereenigd Koninkrijk en de 1-<egeering van 
Britsch-lndië (India) zijn van meening, dat, 
gelet op de veranderde omstandigheden, die 

°'-zich .hebben voorgedaan sedert het van kracht 
worden, van de overeenkomst, de rentekoers 
vastgesteld in bovengenoemd artikel niet lan
ger doelmatig is en meer in overeenstemming 
met de tegenwoordige financieele verhoudin. 
gen behoort te worden gebracht. Zij s tellen 
dienovereenkomstig voor, dat het betrokken 
a rtikel zal worden gewijzigd en zal worden 
gelezen als volgt: 

(b). ieder beschikbaar overschot met be
trekking tot het vorig financieel jaar, nadat 
voorzien is in de uitgaven benoodigd voor het 
komende jaar, welk overschot een samenge
stelden interest zal dragen tot een percen
tage gelijk (tot het naastbijliggend ¼ pct.) 
ain de gemiddelde rente-opbrengst, gedu
rende de daaraan onmiddellijk voorafgaande 
vijf kalenderjaren, van de door de Britsch• 
Indische Regeering uitgeschreven Rupee
leeningen met een nog niet verstreken ver
valtijd van meer dan vijf jaa r." 

,.3. Ik heb de eer in overweging te geven, 
dat, indien de hierboven voorgestelde wijzi
ging aanvaardbaar is-voor de Nederlandsche 
Regeering, deze nota en Uw antwoord in de-, 
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zen zin geaoot zullen worden een overeen
komst uit te maken tusschen Zijner Maje
steits Regeering in het Vereenigd Koninkrijk 
en de Regeering van Britsch-Indië (India) 
eenerziids en de Nederlandséhe Regeering 
anderzijds, welke in werking zal treden als 
volgt: 

"(i) voorloopig, gerekend van x Januari 
1:93q af, behoudens wederzijdsche opzegging 
met een maand; . 

.,(ii) definitief, eveneens gerekend van x 
Januari IQ::IQ af, indien en wanneer de Ne
derlandsche Regeering kennis zal hebben ge
geven, dat de . Staten-Generaal de wijziging 
hebben goedgekeurd". 

Ik heb de eer U mede te deelen, dat de 
Nederlandsche Regeering zich kan vereeni
gen met de voorstellen tot wijziging van ar
tikel Q (h) van de te Pariis op xq Juni IQ26 
onderteekende overeenkomst met betrekking 
tot het toezicht oo den gezondheidstoestand 
van de Mekka-bedevaartgangers op het ei
land Kamaran en te bevestigen, dat Uw nota 
en dit antwoord zullen woren geacht een 
overeenkomst uit te maken tusschen de Ne
derlandsche Regeering eenerziids en Ziiner 
Maiesteits Regeering in het Vereenigd Ko
ninkriik en de Regeering van Britsch-Indië 
(India) anderzijds, welke in werking zal tre
den als volgt: , 

(i) tiideliik, gerekend van x Januari 19::19 
af, behqudens wederzijdsche opzegging met 
een maand: 

(ii) definitief, e"eneens gerekend van 1 
Januari IQ"IQ af, indien en wanneer de Sta
ten-Generaal de wijziging hebben goedge
keurd. 

Ik heb de eer te verbliiven, 
met de meeste hoogachting, 

My Lord, 
Uw gehoorzame dienaar, 

LIMBURG STIRUM. 

The Ri4ht Honourable Viscount HALIFAX, 
K.G., G. C. S. 1, etc., etc., etc. ' 

S. G 302 

28 October z946. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel x 70 der hooger
onderwiiswet van de stichting .,Leidsch 
Universiteits-Fonds", gevestigd te Lei
den, als bevoegd om bij de faculteit der 
rechtsgeleerdheid aan de R iiksuniver
siteit te Ldden een biizonderen leer
stoel te vestigen in de sociologie. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 Juni 1946, No. 6633 III, afdeeling Hoo-
ger Onderwi.is en Wetenschappen; · 

Gelet op de artikelen 170-172 der hoo-
ger-onderwijswet; · 

D en Raad van State gehoord (advies van 
8 October 1946, No. 18); 

Gezien - het nader rapport van Onzen 
voomoemden Minister van 18 October 1946, 
No. 21527, afdeeling Hooger Onderwijs èn 
Wetenschappen; 
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Hebben goedgevol}den en_ verstaan: 
de stichting "Leidsch -Universiteits

Fonds", gevestigd te Leiden, aan te wijzen 
als bevoegd om bij de faculteit der rechts
geleerdheid aan de Rijksuniversiteit te" Lei
den een bijzonderen leerstoel te vestigen, 
opdat door den daarvoor te betioemen hoog_ 
leeraar onderwijs zal worden gegeven in de 
sociologie. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. ' 

Het Loo, den 28sten October 1946. 
. WILHELMINA. 

De Min. van 0., K. en W ., Jos. J. GIELEN. 

(Uitge{i. z9 Nov. z946.) 

S. G 303 

28 October z946. BESLUIT tot intrekking 
van het besluit van den· Secretaris-Ge
neraal ~an het Departement van Op< 
voeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming van 12 Februari 1945, be
treffende het toekennen van periodieke 
salarisverhooging aan de(n) onderwij
zer(es), die na het bereiken van den 
21-jarigen leeftijd voor het eerst voor 
vast wordt aangesteld. 

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

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschapperi 
van 19 ·Augustus 1046, No. 30502/4, afdee
ling Lager Onderwijs; 

Overwegende, dat bij Ons besluit van 6 
Juli 1946, No. 24, (Nederlandsche Staats
courant 1946, No. 142) een nadere Fegeling 
is getroffen tot het doen medetellen van den 
na den 21-jarigen leeftijd buiten het onder
wijs doorgebrachten tijd bij de bere_jcening 
van periodieke salarisverhooging voor on
derwijzers bij het lager onderwijs; 

dat daardoor de tijdens de bezetting om
trent deze materie_ getroffen regeling, welke 
krachtens het Besluit bezettingsmaatregelen 
voorloopig is geschorst en bij Ons besluit 
van 20 April 1946 (Staatsblad No. G 94) 
verbindende kracht heeft herkregen, over
bodig is geworden; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
r October 1946, No. 28); . ' 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voomoemden Minister van 18 October 1946, 
No. 17243, afdeeling Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
in te trekken het besluit van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming van 12 Februari 1945 (Nederlandsche 
Staatscoura11t 1945, No. 31), betreffènde het · 
toekennen van periodieke salarisverhooging 
aan de(n) onderwijzer(es), die na ,het be
reiken van den 21-jarigen leeftijd voor het 
eerst voor vast wordt aanges~eld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
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en Wètenschappen îs belast met" de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State; 

Het Loo, den 28sten October 1946. 
WILHELMINA . . 

De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 
/ ' (Uitge,J. zz Nov. z946.) 

S. G 304 

:19 October z946. BESLUIT, houdende 
voorschriften omtrent de uitbetaling 
van uitkeeringen ingevolge de Wet 
rechtspositie burgerlijke ~ezagsdragers 
en leden Tweede Kamer van II Mei 
1946, Sta{J.tsblad No. G -II~. 

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

Binnenlandsche Zaken, mede namens Onzen 
Minister van Financiën, van 11 October 1946, 
.N° 29629, afdeèling Wètgeving; 

Overwegen.de, dat het · noodzakelijk is, 
voo ·schriften te geven omtrent de uitbetaling · 
van hetgeen ·moet of kan worden uitgekeerd 

,•ingevolge de artikelen 7, eerste en tweede lid, 
IO, e~rste en tweede lid, en 11 der Wet rèchts
positie burgerlijke gezagsdragers en leden 
Tweede Kamer van II Md 1946, Staatsblad 
No. G II2; 

Gelet op artikel 14 van voornoemde wet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

IS Octóber 1946, n°. II); 
G ~zien het ' nader rapport van Onzen 

Minister van Binnenlandsche Zaken, mede 
namens Onzen Minister van Financiën, van 
23 October 1946, n°. U. 34179, afdeeling 
Wetgeving; 

Hebben ··goedgevonden en verstaan: 
Art . t; · De uitkeeringen ingevolge de 

artikelen 7, eerste en tweede lid, 10, eerste en 
tweede lid, en 1 I der Wet rechtspositie bur
gerlijke gezagsdragers en leden Tweede 
Kamer van II Md 1946, Staatsblad N°. G u2, 
worden voor het tijdvak tot 1 Januari 1945 
en het tijdvak .na 31 December 1944 afzon-
derlijk berekend. • 

2. 1. De uitkeeringen over het .tijdvak 
tot I. Januar.i · 1945 worden voldaan door 
middel van overschrijving op een g~blok
keerde rekening ten name van den begun-
stigde. · 

2. De tiltkeèringen over het tijdvak na 
31 December 1944 worden betaald door ov.er
schrijving op vrije, rekening of in wettig 
betaalmiddel. . ' 

3. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien zijner 
afkondiging. · 

Onze 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 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

•Het Loo, den 29sten October 1946. · 
WILHELMINA. 

De Min. 11a11 Binnenlandsche Zaken, BEEL. 
De Min. van Financii!n, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. S Nov. 1946.) 
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S. G 305 • 
:19 October . z946. BESLUIT tot aanvul

, ling van het Uitvoercontrölebesluit 1939 
(Tuinbouwproducten). _ · 

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

van Landbouw, Visscherij en Voedselvoor
ziening van 16 September 1946, No. 7019/ 
691, Afdeeling J.Z., Letter L .; 

Gelet op artikel 2 van de Landbpuwuit
voerwet 1938; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Oètober 1946, No. 23); 

Gezien het nader rapport · van Onzen Mi
nister van Landbouw, Visscherij en Voedsel
voorziening van 22 October 1946, No. 9670/ 
794, Afdeeling J.Z., Letter L.; 

Heoben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In artikel x, 2°., sub 1, van het 
Uitvoercontrölebesluit 1939 (Tuinbouwpro
ducten) wordt de kommapunt achter "Wilde 
Duc" vervangen door een komma, waarna 
ingelascht worden de woorden: ,,voor zoover 
deze niet zijn pootaardappelen in den zfo 
der Pootaardappelenwet 1932, Staatsblad 
No. 608.". 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging in het Staatsblad. 

Onze Minister van Landbouw, Visstherij 
en Voedselvoorzienlng is belast mei: de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden-aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 29sten October 1946. · 
WILHELMINA. 

De .Min. v. L., V. en V., S. L. MANSH0LT. 
(Uit,Je!J .. 6 December z946.) 

S. G 306 

30 October z946. BESLUIT tot hernieuw
de aanwijzing overeenkomstig artikel 
157 der hooger:onderwijswet van het 
Gereformeerd gymnasium te Leeuwar-
den. · 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Oo de vow:dracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, K'.unsten en Wetenschappen: 
Gelet op artikel 157 der .hooger-onder

wijswet; 
Gezien- Ons besluit van IO October 1939 

(Staats81ad No. 1376); 
Den Raad van State gehoord (advies van 

·1 October 1946, No. 26); 
Gezien het nader rapport van Onzen 

voornoemden Minister van 24 October 1946, 
No, 23567, afdeeling Voorbereidend Hooger 
en Middelbaar Onderwijs; 

;Hebben goedgevonden en verstaan: 
te ,rekeneh van I September 1945 het 

Gereformeerd gymnasium te Leeuwarden, 
uitgaancle van de Vereeniging voor Gere· 
formeerd · Middelbaar en Voorbereidend 
Hooger Onderwijs ·voor Friesland, gevestigd 
aldaar, opnieuw voor een tijdvak van zes 
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jaren aan te wijzen als bevoegd om, met 
inachtneming der desbetreffende wettelijke 
voorschriften, aan zijn leerlingen, die het 
onderwijs tot aan het einde hebben bijge
woond, een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studiën af te geven, dat 
met het getuigschrift, in arikel n der hoo
ger-onderwijswet vermeld, wordt gelijkge
steld. 

Onze Minister van Onder.wijs, Kunsten en 
Wetenschappen 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 3osten . October 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 22 No;ember z946.) 
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3 0 October z946 . . BESLUIT, houdende in
trekk~ng van het Demobilisatie-Wacht
geldbesluit 1944. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Oorlog, . van Marine, 
van Binnenlandsche Zaken en van Finan
ciën van 7 Maart 1946, Afdeeling A II, 
Bureau I Nr. 16'4; 

0. dat, nu de regeering wederom in Ne
derland wordt uitgeoefend en ten aanzien 
van de pensioenregeling ten behoeve van 
militairen van zee- en landmacht en de na
bestaanden van die militairen, voorloopige 
nadere voorzieningen zijn getroffen, het tijd
stip is gekomen om Ons besluit van 26 Oc
tober 1944 (Staatsblad Nr. E 1_61), hou
dende vaststelling VBQ het Demobilisatie
Wachtgeldbesluit 1944 in te trekken; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Juli 1946, nr. 25); • 

Gezien het gezamenlijk nader rapport van 
Onze voornoemde Ministers van 23 Sep
tember 1946, Afdeeling A II , Bureau I, 
Nr. 258; 

Hebben goedi;evonden en verstaan: 
Met ingang van 1 Januari 1946 in te 

trekken het Demobilisatie-Wachtgeldbesluit 
1944. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine, 
van Binnenlandsche Zaken en van Finan
ciën, zijn, ieder voor zooveel · hem aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk zal worden geplaatst in het Staats· 
blad en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 3osten October 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Min. van Marine, 
J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

De Min.' van Binnenl. Zaken, BEEL. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Ui'tgeg. 6 December z946.) 
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3z October z946. BESLUIT tot toepassing 
van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
ten aanzien van de centrale verwar
mings- en luchtbehandelingsbedrijven 
(,.Vestigingsbesluit Centrale Verwar
mings_ en Luchtbehandelingsbedrijven 
1946°). ' 

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

van Handel en Nijverheid van 1 Juli 1946, 
No. 32224 M.W.; 

Overwegende, dat op grond van het be
paalde in het eerste lid van artikel 1 en in 
artikel 4 der Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937 door de Vakgroep Centrale Verwar
ming en Ventilatie, behoorende tot de 
Hoofdgroep Industrie, het verzoek is inge
diend tot wijziging van het Vestigingsbesluit 
Centrale-Verwarmingsbedrijf 1941 en tot 
toepassing van deze wet ten aanzien van 
het luchtbehandelingsbedrijf en het verwar
mingsherstellersbedrijf; . 

Overwegénde, dat het wenschelijk is, aan 
deze wet toepassing te geven ten aanzien 
van alle- centrale verwarmings_ en luchtbe
handelingsbedrijven bij een enkelen maat
regel van bestuur; 

Gelet op de artikelen :r, vijfde lid, lid- 3, 
eerste lid, 7, tweede en derde lid en 10, eer
ste lid van- bovengenoemde wet; 

Den Middenstandsraad gehoo~d; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

30 Juli 1946, No. 19); 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van Economische Zaken van 25 Octo
ber 1946, No. 58889, Directoraat voor den 
Middenstand; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. In dit besluit wordt verstaan 

onder: 
uitoefening van. het centrale verwarmings

bedrijf: 
à. het ten behoeve van het publiek mon_ 

teeren en doen monteeren van installaties 
· en onderdeelen van installaties voor centrale 

verwarming of voor warmwatervoorziening 
met uitzondering van installaties voor kas
verwarming en voor warmwatervoorziening 
door midáel van geisers of heetws1terreser
voirs, verwarmd door gas of electriciteit; 

b. het ten verkoop aan het publiek in 
voorraad hebben en het aan het publiek 
verkoopen van installaties en onderdeelen _ 
van installaties, als onder a bedoeld; 

c. het vervaardigen van ontwerpen en 
het nemen van andere-voorbereidende maat
regelen ten behoeve van werkzaamheden, 
als onder a bedoeld, welke in eigen bedrijf 
zullen worden verricht; 

d. het voorhanden hebben van grond
stoffen, materialen, hulpmiddelen en gereed
schappen, bestemd om in eigen bedrijf te 
worden gebruikt - bij werkzaamheden, als 
onder a bedoeld; 

uitoefening van het kasverwarmingsbe
drijf: 

a. het ten behoeve van het publiek mon-

r 
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teeren en doen monteeren van installaties 
en onderdeelen van installaties, uitsluitend . 
bestemd voor centrale verwarming van 
broeikassen of van warenhuizen; 

b. het ten verkoop aan het publiek in 
voorraad hebben en het aan het publiek 
verkoopen van installaties en onderdeelen 
van installaties, als onder a bedoeld; 

c. het vervaardigen van ontwerpen en 
het nemen van andere voorbereidende maat
regelen ten behoeve van werkzaamheden, als 
onder a bedoeld, welke in eigen bedrijf zul
len worden verricht; 

d. het voorhanden hebben van grond
stoffen, materialen, hulpmiddelen en gereed
schappen, bestemd om in eigen bedrijf te 
worden gebruikt bij werkzaamheden, als on
der a bedoeld; 

uifo3fening van het lu'chtbehandelings
bedrijf: 

a . het ten behoeve van het publiek mon_ 
teeren en doen monteeren van installaties 
en onderdeelen van installaties voor lucht
verversching en luchtbehandeling; 

b. het ten verkoop aan het publiek in 
voorraad hebben en het aan het publiek 
verkoopen van installaties en onderdeelen 
van installaties, als onder a bedoeld; 

c. het vervaardigen van ontwerpen en 
het nemen van andere voorbereidende maat
regelen ten behoeve van werkzaamheden, 
als onder a bedoeld, welke in eigen bedrijf 
zullen worden verricht; 

d. het voorhanden hebben van grond
stoffen, materialen, hulpmiddelen en gereed
schappen, bestemd om in eigen bedrijf te 
worden gebruikt bij werkzaamheden, als on
der a bedoeld; 

luchtverversching: het ververschen . met 
mechanisch in beweging gebrachte lucht; 

·luchtbehandeling: het verwarmen, koelen, 
drogen, bevochtigen en reinigen van mecha
nischin beweging gebrachte lucht; 

uitoefenitJg van het verwarmi'ngsherstel
lersbedrijf: 

a. het ten behoeve van het publiek her
stellen en doen herstellen van mechanische 
gebreken aan installaties en onderdeelen 
van installaties, als in dit artikel bedoeld; 

b . het voorhanden hebben van grondstof
fen, materialen, hulpmiddelen en gereed
schappen, bestemd om in eigen bedrijf te 
worden gebruikt bij werkzaamheden, als 
onder a bedoeld; 

wet: de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937; 
Onze Minister: Onze met de uitvoering 

van-de wet belaste Minister; 
2. Voor de toepassing van dit besluit 

wordt onder uitoefening van het centrale 
verwarmingsbedrijf niet verstaan het ten 
verkoop aan het publiek in voorraad hebben 
en het aan het publiek verkoopen van 
haardcentrales, voor zoover zulks plaats 
vindt in de uitoefening van den kleinhandel 
in haarden en kachels. 

2. r. Het is verboden een inrichting; be
stemd of mede bestemd voor de uitoefening 
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van onderscheidenlijk het centrale verwar, 
mingsbedrijf, het kasverwarmingsbedrijf, het 
luchtbehandelingsbedrijf en het verwa:r
mingsherstellersbedrijf, voor zoover die uit
oefening betreft, te vestigen zonder daartoe 
van de Kamer van Koophandel en Fabrie-

. ken verkregen vergunning. 
2. Het bepaalde in het vorig lid vindt 

overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de uitbreiding van het in een inrichting 
uitgeoefende bedrijf met de uitoefening van 
een in dat lid genoemden tak van bedrijf, 
zoomede ten aanzien van de .voortzetting 
van het in een inrichting, als in het vorig 
lid bedoeld, uitgeoefende bedrijf, in geval 
van wijziging in de personen van ondernec 
mers of beheerders. 

3. De minimum-eischen van -crediet
waardigheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 
bestaan voor onderscheidenlijk het centrale ) 
verwarmingsbedrijf, het kasverwarmingsbe
drij f, het luchtbehandelingsbedrijf en het 
verwarmingsherstellers bedrijf in: 

1. het beschikken over voldoend be
drijfskapitaal om: 

a. gedurende één jaar de inrichting te " 
kunnen exploiteeren, zulks te beoordeelen 
in verband met de plaatselijke toestanden 
en verhoudingen; 

b. daarenboven van de totale kosten van 
de bedrijfsmiddelen, benoodigd voor het 
opzetten van de inrichting, ten minste de 
helft contant te kunnen betalen; 

2. indien het bedrijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een schriftelijke, geregis
treerde overeenkomst van geldleening, waar
uit blijkt; dat deze gelden niet binnen twee 
jaar na de dagteekening van het in artikel 
7, vierde lid, der wet genoemde bewijs zul
len worden opgeëischt. 

4. De minimum-eischen van handelsken
nis, bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten 
voor onderscheidenlijk het centrale verwar
mingsbedrijf, het kasverwarmingsbedrijf, het 
luchtbehandelingsbedrijf en het verwar
mingsherstellersbedrijf: 

r. bedrijfsleer: 
a. kennis van de wijze van financiering 

en van het doelmatig beheer van een mid
denstandsondem~ming en van de daarbij in 
toepassing komende algemeene regelen van 
de bedrijfsleer; 

b. kennis van de algemeene beginselen 
van de reclame en van de verkoopkunde; 

·2. boekhouden: 
vaardigheid in het voeren van een een

voudige administratie volgens de methode 
van het z.g. uitgebreid enkel boekhouden; 

3. rekenen: 
vaardigheid in het maken van eenvoudige 

berekeningen, welke bij de financiering en 
het beheer van een middenstandsonderne
ming voorkomen, te weten: 

a. hoofdbewerkingen, percent_ en inte
restberekeningen; 

b. berekeningen in den goederenhandel: 
c. kostprijs- en rentabiliteitsberekenin

gen; 
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a. eenige kennis omtrent de organisatie 

van den handel in het algemeen, alsmede 
omtrent de gebruiken bij het inkoopen en 
het verkoopen van goederen en bij het ver
leenen van diensten; 

b. kennis van het binnenlandsch beta
lingsverkeer; 

c. eenige kennis omtrent het bank- en 
het credietwezen, in het bijzonder omtrent 
het middenstandsbankwezen in Nederland; 

d. kennis van het binnenlandsch trans
port- en verkeerswezen; 
' e. kennis van het verzekeringswezen, 

voor zoover voor een middenstandsonder
neming van belang; 

f. kennis van de organisaties, vertegen
woordigende lichamen en instellingen op het 
gebied van detailhandel en ambacht; 

5. rechts- en wetskennis: 
a. eenige kennis omtrent het wezen der 

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

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

c. eenige kennis omtrent het èigendoms
recht en omtrent pand, hypotheek, prefe
rentie en het recht van terugvorderi_ng; 

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

e. eenige kennis omtrent de voor den 
middenstandsondernemer van belang zijnde 
bepalingen in belastingwetten; 

f. eenige kennis omtrent de voprnaamste 
sociale wettelijke maatregelen, welke voor 
den middenstandsondernemer in het alge
meen van beteekenis zijn; 

g. kennis van de wettelijke maatregelen, 
welke meer in het bijzonder betrekking heb_ 
ben op den detailhandel en het ambacht; 

ti;~· Nederlandsche taal en corresponden-

a. kennis van de Nederlandsche taal, 
blijkende uit voldoende vaardigheid om zich 
zonder grove taal- en stelfouten schriftelijk 
daarin uit te drukken, eenvóudig proza te 
lezen en den inhoud daarvan mondeling 
weer te geven; 

b. eenigc vaardigheid in het stellen van 
eenvoudige brieven, waarbij het bezigen 
van eenvoudige handelsuitdrukkingen kan 
worden geëischt. 

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

a. hetzij het middenstandsdiploma "Al
gemeene Handelskennis", ingesteld door den 
Koninklijken Nederlandschen Middenstands
bond, den Nederlandschen Roomsch-Katho
lieken Middenstandsbond en den Christe
lijken Middenstandsbond in Nederland, voor 
zoover dit de handteekening draagt van den 
gecommitteerde van Onzen Minister; 

b. hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
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deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het 
de handteekening van zijn gecommitteerde 
111oet dragen; ' 

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

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

6. De minimum-eischen van vakbe
kwaamheid, l'Je<loeld in artikel 3 der wet, 
omvatten voor: 

A. het centrale verwarmingsbedrijf: 
x. het kunnen monteeren van installaties 

voor centrale verwarming en voor warm
watervoorziening, met uitzondering van in
stallaties voor kasverwarming en-..voor warm
watervoorziening door middel van geisers 
of heetwaterreservoirs, verwarmd door gas 
of electriciteit; 

2. het kunnen regelen en beproeven van 
dergelijke installaties; 

3. kennis van de materialen, gereed
schappen en hulpmiddelen, genoodigd voor 
het monteeren van dergelijke installaties; 

4. kennis van de bij dergelijke installa
ties gebruikelijke systemen; 

5. kennis van de onderdeelen van der
gelijke installaties en van de toestellen en 
machines, wèlke bij die installaties gebruikt 
worden; 

6. kennis van de eigenschappen van de 
verschillende brandstoffen, welke worden 
gebruikt voor dergelijke installaties; 

7. het aan de hand van bouwkundige 
teekeningen, bestekken en opmetingen, kun_ 
nen berekenen en ontwerpen van volledige 
installaties, als onder I gtnoemd, in be
staande of nieuw te bouwen panden; 

8. het kunnen calculeeren van den prijs 
en het kunnen omschrijven van aanbiedin
gen voor dergelijke --installaties, alsmede het 
kunnen opzetten en bijhouden van een ad
ministratie, welke onder ·meer de gegevens 
oplevert voor voor- en nacalculatie; 

B. het kasverwarmingsbedrijf. 
1. het kunnen monteeren van installa

ties, uitsluitend bestemd voor centrale ver
warming van broeikassen of van waren
huizen; 

2. het kunnen regelen en beproeven van 
dergelijke installaties; 

3. kennis van de materialen, gereed
schappen en hulpmiddelen, benoodigd voor 
het monteeren van dergelijke installaties; 

4. kennis van de bij dergelijke installa
ties gebruik~ijke systemen; 

5. kennis van de onderdeelen van der
gelijke installatiès en van de toestellen en 
machines, welke bij die installaties gebruikt 
worden; 

6. kennis van de eigenschappen van de 
verschillende brandstoffen, welke · worden 
gebruikt voor dergelijke installaties; 

7. het aan de hand van bouwkundige· 
teekeningea, bestekken en opmetingen, kun
nen berekenen en ontwerpen van volledige 
installaties, als onder I genoemd, in be
staande of nieuw te bouwen broeikassen en 
warenhuizen; 
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8. het kunnen opzetten en bijhouden van 
een administratie, welke onder meer de ge
gevens oplevert voor voor- en nàcalculatie; 

C. het luchtbehandelingsbedrijf: 
z. het kunnen monteeren van installaties 

voor luchtverversching en luchtbehandeling; 
z. het kunnen regelen en beproeven van 

dergelijke installaties: 
4. kennis van de bij dergelijke installa

ties gebruikelij ke systemen; 
5. kennis van de onderdeelen van der

gelijke installaties en van de toestellen en 
machines, welke bij die installaties gebruikt 
worden; · 

6. het aan de hand van bouwkundige 
teekeningen, bestekken en opmetingen, kun
nen berekenen en ontwerpen van volledige 
installaties, als onder 1 genoemd, in be
'staande of nieuw te bouwen panden; 

7. het kunnen calculeeren van den prijs 
en het kunnen omschrijven van aanbiedin
gen voor dergelijke installaties, alsmede het 
kunnen opzetten en bijhouden van een ad
ministratie, welke onder meer de gegevens 
oplevert voor voor- en nacalculatie; 

D. het verwarmingsherstellersbeárijf: 
:r. het kunnen herstellen van mechani

·sche gebreken aan installaties, als bedoeld 
in artikel 1, en aan onderdeelen daarvan; 

z. het kunnen bedienen van dergelijke 
installaties; 

3. kennis van de materialen, gereed
-schappen en hulpmiddelen, benoodigd voor 
het herstellen van mechanische gebreken 
aan dergelijke installaties: 

4. eenige kennis omtrent de bij derge
lijke installaties gebruikelijke systemen; 

• 5. kennis van de meest gebruikelijke on
derdeelen van dergelijke installaties en van 
de toestellen, die bij die installaties gebruikt 
worden; 

6. het kunnen calculeeren en omschrif 
ven van den prijs voor het herstellen van 
mechanische gebreken, als onder 1 genoemd. 

7. 1. Het voldoen aan de in het vorig ar
tikel onderscheidenlijk onder A, B, C en D 
bedoelde eischen kan blijken uit het bezit 
van: 

a. hetzij onderscheidenlijk het diploma 
,.Verwarmingstechniek", het diploma "Kas
verwarmingstechniek", het diploma "Lucht
behandelingstechniek" en het diploma "Ver
warmingshersteller", afgegeven door de Vak
groep Centrale Verwarming en Ventilatie, 
voor zoover deze de handteekening dragen 
van den gecommitteerde van Onzen Minis
ter; 

b . hetzij een door Onzen Minister aan te 
wijzen diploma, ten aanzien waarvan deze 
bij de aanwijzing kan bepalen, dat het de 
handteekening van zijn gecommitteerde 
moet dragen; 

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

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

8. Het gedeelte van het in het derde lid 
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van artikel 7 der wet genoemde bedrag, 
hetwelk ingevolge lfet bepaalde bij dat lid 
wordt uitgekeerd, wordt bepaald op de helft 
van dat bedrag. 

9. Dit besluit kan worden aangehaald als 
,.Vestigingsbesluit Centrale Verwarmings
en Luchtbehandelingsbedrijven 1Q&6". 

10. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Staatsblad, waarin 
het is geplaatst. Oo dat tijdstip vervalt het 
Vest:igingsbesluit Centrale-Verwarmingsbe
driif 1941. 

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

Het Loo, den 31sten October 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Econ. Zaken, HUYSMANS. 
(Uitgeg. 22 Nov. z946.) 
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3z October z946. BESLUIT, houdende 
vaststelling van de Intemceringsrege-
ling 1946. . 

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

Justitie van 28 Maart 1946 no. DGBR, afd. 
I 06720; 

Overweg~nde, dat het noodzakelijk is, re
gelen te geven ter uitvoering van het be
páalde in de artikelen z en 3 van het Tribu
naalbesluit omtrent de tenuitvoerlegging 
van den maatregel van intemeering en 
omtrent de mogelijkheid van ontslag uit de 
intemeering; 

Den Raad van State .gehoord (advies van 
30 April 1946, no. 18): 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Justitie van 14 October 1946 no. 
59301; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

AFDEELING I. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De intemeenng is een dwang
maatregel van vrijheidsbeneming, opgelegd 
op grond van gedragingen tijdens de vijan
delijke bezetting van het R ijk in Europa, 
welke strijdig waren met de belangen van 
het Nederlandsche volk of afbreuk • deden 
aan het verzet tegen den vijand en diens 
handlangers. 

Zij strekt zooveel mogelijk tot opvoeding 
en opleiding der geïnterneerden tot nuttige 
leden van het N ederlandsche volk. 

2. De tenuitvoerlegging van uitspraken 
van Tribunalen, voor zoover daarbij de 
maatregel van intemeering wordt opgelegd, 
geschiedt op last ·van den procureur-fiscaal 
bij het Bijzonder Gerechtshof, binnen welks 
ressort het arrondissement gelegen is, waar
voor het Tribunaal, dat de uitspraak gedaan 
heeft, i~ ngesteld. 
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3. I, De maatregel van interneering 
wordt ten uitvoer gelegd in interneerings
kampen. 

a. De geïnterneerden leven in de kam
pen in gemeenschap. 

4. 1. Het aantal en de plaatsen van ves
tiging der interneeringskampen worden door 
Onzep Minister van Justitie bepaald. 

a. Mannen, vrouwen en jeugdige perso
nen worden in afzonderlijke kampen of dee
len van kampen ondergebracht. Ten aanzien 
van jeugdige personen kan van dit beginsel 
om bijzondere_ redenen worden afgeweken. 

AFDEELING Il. 

Beheer en inrichting. 
5. Het beheer der interneeringskampen 

berust onder de leiding van Onzen Minister 
van Justitie bij den Directeur-Generaal voor 
Bijzondere Rechtspleging. 

6. I. Aan het hbofd van ieder kamp 
staat een kampcommandant, die door Onzen 
Minister van Justitie op voordracht van den 
Directeur-Generaal wordt benoemd en ont
slagen. Hij heeft de algemeene leiding in 
het kamp. 

2. H ij wordt bijgestaan.door een of meer, 
door den Directeur-Generaal te benoemen 
adjunct-kampcommandànten. 

Bij ontstentenis of afwezigheid wordt hij 
vervangen door een door hem aan te wijzen 
adjunct-kampcommandant. · 

3. Hij is gehouden ·bij èle uitvoering van 
zijn taak de bevelen en aanwijzingen op te 
volgen, die de Directeur-Generaal hem zoo 
bij instructie als anderszins geeft. 

7. De kampcommandant is verplicht een 
doorloopend register te hou.den, volgens door 
den Directeur-Generaal vast te stellen mo
del, -.raarin naam, voornamen, geboorteda
tum en -plaats en woonplaats van den ge
interneerde worden vermeld, alsmede de 
autoriteit, op wiens last de interneering 
wordt ten uitvoer gelegd 

8. De kampcommandant is verplicht een 
agenda te houden, volgens door den Direc
teur-Generaal vast te stellen model, waarin 
vermeld wordt op welken datum ten aan
zien van ieder der geïnterneerden, gerekend 
van den eersten dag van zijn interneering, 
de tijdsduur verstreken is, welke het Tribu
naal bij zijn uitspraak in overweging gege
ven heeft. In deze agenda wordt melding 
gemaakt van de schorsing, bedoeld in artikel 
3, lid 3, van h~t Tribunaalbesluit. 

9. 1. Bij ieder interneeringskamp wordt 
door Onzen Minister van Justitie op voor
dracht van den Directeur-Generaal een 
Commissie van Toezicht benoemd. De leden 
dezer Commissie hebben te allen tijde toe
gang tot het kamp. 

a. Deze Commissie let in het bijzonder 
op: . 

a. het gedrag van de ambtenaren; 
b. de behandeling van de geïntemeer-

den; 
c. de naleving der omtrent de intemee-

ring gegeven voorschriften; · 
d. een economisch beheer. 
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3. De kampcommandant brengt alle mis
bruiken of overtredingen in eenig onderdeel 
van den dienst ter kennis van de Commis
sie. Hij geeft aan de Commissie de door 
haar gewenschte inlichtingen en verschijnt 
daartoe in haar vergadering zoo dikwijls de 
Commissie hem zulks verzoekt. 

4. De overige ambtenaren kunnen zich, 
wanneer de aangelegenheid daartoe aanlei
ding geeft, rechtstreeks tot de Commissie 
wenden. Zij worden - desverlangd - in de 
eerstvolgende vergadering van de Commis-
sie gehoord. . 

5. De geïnterneerden kunnen zich te al
len tijde schriftelijk tot de Commissie wen
den. I;>e Commissie stelt hen periodiek in de 
gelegenheid tegenover een lid van de Com
missie mondeling hun wenschen of klachten 
te uiten. 

6. De Commissie zendt jaarlijks v6ór_.,'.I 
Maart een verslag omtrent haar bevindingen 
in het afgeloopen jaar aan Onzen Minister 
van Jstitie. 

AFDEELING III. 

Arbeid. 
10. 1. De geïnterneerden ziju gehouden 

arbeid te verrichtev ten behoeve van de ge
meenschap, bij voorkeur ten behoeve van 
het Rijk of van andere publiekrechtelijke 
lichamen._ 

2. Arbeid t en behoeve van anderen dan 
de in het eerste lid bedoelde lichamen ge
schiedt niet dan met de toestemming van 
den Directeur-Generaal. De toestemming 
wordt in het algemeen slechts verleend, in
dien de vergoeding, die voor den gepres
teerden arbeid wordt betaald, gelijk is aan 
het in het vrije bedrijf voor soortgelijken 
arbeid gebruikelijke loon. 

16. Aan geïnterneerden, die daartoe in 
het bijzonder geschikt zijn, kan huishoude- -
lijke, administratieve of andere arbeid bin
nen het kamp worden opgedragen. 

12. x. De arbeid is zooveel mogelijk in 
overeenstemming met ieders opleiding, aan-
leg en persoonlijkheid. · 

2. Er zal bij de bepaling van den door 
ieder der geïnterneerden te verrichten ar
beid zoovee.l mogelijk rekening worden ge
houden met den aard van den arbeid, waar
door hij na ontslag uit de interneering in 
zijn levensonderhoud zal moeten voorzien. 

13. x. De arbeid duurt in het algemeen 
niet langer dan acht en een half uur per 
dag en acht en veertig uur per week. Op 
den Zondag en de algemeen erkende Chris
telijke feestdagen wordt niet gearbeid, be
hou dens in noodgevallen of ten behoeve van 
den dagelijkschen dienst in het kamp. 

2. De arbeid wordt zooveel mogelijk ver
richt binnen het kamp. Is het ·arbeidsterrein 
buiten het kamp gelegen, dan wordt de tijd, 
die voor den totht naar en van het arbeids
terrein noodig 1s, voorzoover hij een uur te 
boven gaat en de tocht te voet wordt afge
legd, van den maximum arbeidstijd afge
trokken. 

14. x. De geïnterneerden ontvangen voor 
hun arbeid een matig loon, hetwelk hun ten 
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goede komt in den vorm van uitgaanskas 
en zakgeld. Zij worden in de gelegenheid 
gesteld voor het -zakgeld in de cantine goe
deren te koopen. De Directeur-Generaal 
stelt omtrent een en ander regelen vast. 

2. Moedwillig door geïnterneerden tij
dens de interneering toegebrachte schade 
kan zoowel op de uitgaanskas als op het 
zakgeld worden verhaald. 

Het recht op uitkeering van de uitgaans
kas ontstaat eerst na ontslag uit- de inter
neering. 

AFDEEL'NG IV. 

Verpleging. 
15. Kleeding, ligging, voedin'g en medi

sche verzorging worden door het Rijk ver
strekt. 

16. Indien de lichamelijke of psychische 
toestand van een geïnterneerde van dien 
aard is, dat hij niet in het kamp kan wor
den verpleegd, kan hij op last van· den 
kampcommandant op 's Rijks kosten in een 
ziekenhuis of andere inrichting buiten het 
kamp worden opgenomen. 

AFDEELING V. 

Geestelijke en soci!tle verzorging. 
17. r. In ieder kamp is een door den Di

recteur-Generaal in te stellen commissie be
last met de zorg voor de geestelijke en 
sociale belangen der geïnterneerden. 

2. In de commissie hebben naast daartoe 
door den Directeur-Generaal aangewezen 
ambtenaren mede de aan het kamp verbàn
den bedienaren van den godsdienst zitting. 

I S. r. De zorg voor den godsdienst be
rust bij de geestelijken, door of in samen
werking met den Directeur-Generaal te 
dien einde aan het kamp verbonden. 

2. Ook aan andere dan de aan het kamp 
verbonden bedienaren van den godsdienst 
kan door den kampcommandant gelegenheid 
worden gegeven de godsdienstige belangen 
te behartigen van de tot hun gezindte be
hoorende- geïnterneerden. 

19. r. Op Zondagen en algemeen erkende 
Christelijke feestdagen worden, zoo eenigs
zins mogeiijk, godsdienstoefeningen gehou
den. Den geïnterneerden wordt steeds gele
genheid gegeven deze bij te wonen. Tot bij
woning zijn zij niet verplicht. 

2. Ook op andere dagen kunnen de be
dienaren van den godsdienst met toestem
ming van den kampcommandant godsdienst
oefeningen organiseeren, terwijl hun tevens 
gelegenheid wordt gegeven tot persoonlijk 
contact met de geïnterneerden. 

20. Door de commissie voor geestelijke 
en sociale verzorging kan den geïnterneer
den, voor zoover zulks niet met eenig wet · 
telijk voorschrift of reglement in strijd is, 
hulp worden verleend bij de behartiging van 
hun belangen buiten het kamp en van de 
belangen hunner gezins- en familieleden. 

21. D e commissie voor geestelijke en 
sociale verzorging organiseert zoo vaak het 
haar geraden voorkomt, in overleg met den 
kampcommandant, lezingen, cursussen of 
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andere bijeenkomsten. De kampcomm_andant 
draagt zorg, dat dergelijke lezingen, cur
sussen en bijeenkomsten zooveel mogèlijk 
door de geïnterneerden worden bijgewoond. 

22. Het lezen van boeken is in beginsel 
toegestaan volgens door den Directeur-Ge
neraal voor Bijzondere Rechtspleging on1er 
goedkeuring van Onzen Minister van-Justi
tie te stellen regelen en beperkingen. 

23. Door de zorg van de commissie voor 
geestelijke en sociale verzorging wordt een 
lokaliteit in het kamp tot lees- en schrijf
kamer ingericht. 

24. Er wordt zorg gewijd aan sport eri 
gymnastiek, waarbij zooveel mogelijk reke
ning wordt gehouden met ieders leeftijd en 
lichamelijke krachten. 

AFDEELING VI. 
Contact met de buitenwereld. 

25. r. De geïnterneerden zullen ten 
minste eenmaal per maand een brief mogen 
ve_rzenden en ontvangen. 

2. De inkomende en uitgaande post der 
geïnterneerden is aan censuur onderworpen. 

2G. De geïnterneerden zullen tenminste 
eenmaal per maand bezoek mogen ontvan -
gen. 

27. r. De geïnterneerden zullen in ge
val van ernstige ziekte of overlijden van 
hun echtgenoote of bloed- of aanverwanten 
tot en met den tweeden graad voor zooveel 
mogelijk in de gelegenheid worden gesteld 
onder geleide hen te bezoeken, dan wel de 
begrafenis bij te wonen. 

2 • . Zij kunnen volgens door Onzen Mi 
nister van Justitie te stellen regelen om ge
wichtige redenen in de gelegenheid worden 
gesteld tijdelijk het kamp te verlaten. 

28. Toegang tot de kampen wordt uit
sluitend verleend door of vanwege den Di 
recteur-Generaal. 

AFDEELING VII. 
Einde der interneering. 

29. Indien de geïnterneerde gedurende 
den maximumtermijn, omschreven in artikel 
2, lid 2, van het Tribunaalbesluit, geïnter
neerd is geweest, wordt hij door den kamp
commandant in vrijheid gesteld. 

30. x. De kampcommandant stelt den 
Directeur-Generaal ten minste een maand 
voordat de geïnterneerde den geheelen ter
mijn, waartoe het Tribunaal bij zijn uit
spraak heeft geadviseerd, in een' internee
ringskamp heeft doorgebracht, van den da
tum van beëindiging van dien termijn in 
kennis. 

2. Onze Minister van Justitie machtigt 
den kampcommahdant tot invrijheidstelling 
van den betrokken geïnterneerde op dezen 
datum, tenzij hij op grond van de gebrek
kige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van 
diens geestvermogens meent ter willen van 
de veiligheid of de orde en rust in den Staat 
deze machtiging niet te moeten verleenen. 

Hij brengt zijn beslissing door tusschen
komst van den kampcommandant ter kennis 
van den geïnterneerde. 
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31. 1. Telkens nadat een geïnterneerde 
gedurende een jaar geïnterneerd is geweest, 
en voorts als Onze Minister van Justitie 
~lks verlangt of de kampcommandant dit 
gewenscht oordeelt, brengt de kampcom
mandant aan Onzen Minister yan Justitie 
advies uit, of de geïnterneerde voor ontslag 
uit de interneering in aanmerking komt. 

2 . Hij grond zijn advies uitsluitend op 
"de wijze, waarop de geïnterneerde w,erk 
verricht, op zijn houding tegenover het per
soneel van het kamp en tegenover zijn 
medegeinterneerden en op den indruk, dien 
de commissie voor geestelijke en sociale 
verzorging van den geinterneer<le h~ft. 

3 . Onze. Minister van Justitie ~eslist, 
gele t op dit advies en mede gelet op d en 
ernst der ge draging of gedragingen , ter zake 
waarvan de interneering is opgelegd, of de 
geïnterneerde in vrijh eid kan worden ge
steld, -dan wel of de interneering wordt 
voortgezet. Hij brengt zijn b eslissing door 
tusschenkomst van den kampcommandant 
ter kennis van den geïnterneerde. 

32, r. Onze Minister van Justitie kan 
aan een beslissing tot invrijheidstelling, be
doeld in het vorige artikel, voorwaarden ver
binden. 

2. Als voorwaarde wordt steeds gesteld, 
dat de in vrijheid gestelöe zich als een goed 
Nederlander zal gedragen. 

3. Als voorwaarde kan voorts worden 
opgelegd, dat de in vrijheid gestelde zich 
gedurende een proefijtd van t en hoogste een 
jaar langer dan den tijd, die hij volgens h e,t 
advies van het Tribunaal nog geïnterneerd 
had moeten blijven, gedraagt naar de aan
wijzingen hem door of vanwege Onzen Mi
nister van Justitie of een door Onzen Mi
nister van Justitie aangewezen instelling of 
rechtspersoon te geven . 

4. Indien een voorwaarde gedurende den 
proeftijd naar het oordeel van den betrok
ken procureur-fiscaal niet is nagekomen, 
kan hij, mits niet meer dan drie maanden 
na het verloopen van den proeftijd verst re 
ken zijn, beslissen, dat de interneering her
vat moet worden. De tijd verloopen tus
schen een invrij heidstelling en een hervat
ting der interneering wordt niet in rekening 
gebracht op den duur der interneering. 

5. Na een hervatting der interneering 
heeft geen invrijheidstelling, als bedoeld in 
dit of in het vorige artikel, plaats. 

AFDEELING VIII. 

Orde en tucht. 
33. De kampcommandant kan ter hand

having van de orde de voorschriften geven, 
die hij noodzakelijk acht. Zij mogen niet 
strijdig zijn met het bepaalde in dit Be
sluit en met de bevelen en .aanwijzingen 
door Onzen Minister van Justitie of door 
den 'Directeur-Generaal gegeven. . 

34, r . De kampcommandant kan, indien 
hij dit ter handhaving van orde en rust, 
discipline of moreel noodzakelijk aç ht, ex
cercitiën bevelen. 

2. D e excercitiën zullen niet langer m o -
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gen d uren dan twee uren achtereen. Zij zul
len niet meer dan tweemaal daags gehouden 
worden. 

35, r. D e kampcommandant kan in ge
val van gedragingen .van een geïnterneerde, 
welke onvereenigbaar zijn met goede orde 
en discipline, de volgende disciplinaire straf
fen opleggen: 

1 . beperking of ontzegging van rechten 
als bedoeld in de afdeelingen V en VI; 

2 . verrichten van zwaren a rbeid in en 
buiten de werkuren; 

3. eenzame opsluiting, al dan niet met 
verstrekking van water en brood in plaats 
van de gewone voeding. 

2 . De oplegging dezer straffen kap na
mens den kampcommandant ook geschieden 
door personen, door den commandant onder 
goedkeuring der Commissie van Toezicht 
aan te wijzen . E en dergelijke aanwijzing 
wordt herroepen, zoodra de kampcomman
dant dit noodig oordeelt of de Commissie 
van Toezicht dit verlangt. 

36, De straf van eenzame opsluiting 
wordt opgelegd voor ten hoogste vier we
k en . Indien zij wordt opgelegd m et ver
strekking .van water en brood voor een lan
geren duur dan twee dagen, wordt deze 
laatste maatregel slechts om den anderen 
dag- toegepast. 

37. Verschillende straffen kunnen gelijk
tij dig worden opgelegd. 

38, Geen straf wordt opgelegd dan nadat 
·de overtreder door hem, die straft, wordt 
gehoorp. 

39, Het opteggen van lijfstraffen en col
lectieve straffen is verboden. 

40, D e kampcommandant geeft van de 
opgelegde straffen 'wekelijks kennis aan den 
Directeur-Generaal en aan de Commissie 
v an Toezicht. 

41. Onze Minister van Justitie geeft na
dere voorschriften omtrent de oplegging en 
tenuitvoerlegging van disciplinaire straf
fen. 

AFDEELING IX. 

Bewaring, bewaking en interne recherch€. 

42. De bewaring van geïnterneerden bin
nen het kamp en de leiding van den dage
lij kschen gang van zaken berust bij den be
waringsdienst. Z ijn leden worden door den 
Directeur-Generaal benoemd, die deze be
voegdheid aan den kampcommandant kan 
delegeeren. 

43. r. De Directtur-Generaal geeft re
gelen omtrent de organisatie van en de ran
gen b ij den ~ewaringsdienst. 

2. Het personeel van den bewarings
dienst is geuniformeerd. 

44. De bewaking der interneeringskam
pen en der geïnterneerden buiten het kamp 
kan worden opgedragen aan onderdeelen 
van de Koninklijke Landmacht, van de po
litie of van andere bewapende corpsen. 

45, De kampcommandant kan zich door 
een interne recherche doen bijstaan, die be
last is met de opsporing en het onderzoek 
van alle zich in of om het kamp voordoen
de feiten, welke df' goede o rde en de na-
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leving der wettelijke voorschriften in het 
kamp ~ouden kunnen in gevaar brengen. 
Haar leden worden door den Directeur
Generaal benoemd, die deze bevoegdheid 
aan den kampcommandant kan delegeeren. 

AFDEELING X . 

Slotbepalingen. 
46. x. De kosten der interneeringskam

pen worden ten laste van het R ijk gebracht. 
2. De vergoedingen voor den arbeid der 

geintemeerden, de opbrengst van hetgeen 
door hen mocht worden geproduceerd, als
mede alle overige baten worden in 's Rijks 
kas gestort. 

47. Onze Minister van Justitie kan na
dere bepalingen vaststellen ter uitvoering 
van dit besluit. · 

48. x. Dit besluit treedt in werking op 
den tweeden dag na dien zijner afkondiging. 

2. Het kan worden aangehaald als : ,,In
terneeringsregeling x946". 

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

Het 'Loo, d~ 3xsten October x946. 
WILHELMINA. 
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b. ·de politiedienst overeenkomstig de 
Verordening x47/1942 betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefrechtelijk ge
bied (Verordening Organisatie Politie) door 
Staatspolitie-instanties is uitgeoefend; 

c. overeenkomstig het "Politiebesluit 
x945" geen gemeentepolitie is, 

betalen over elk dienstjaar of gedeelte 
van een dienstjaar, waarin de politie aldus 
georganiseerd is geweest of nog georgani
seerd zal zijn, een bijdrage aan het Rijk ,i.n 
de kosten van de· politie. 

2. De grondslag voor de bepaling van de 
in het vorig lid bedoelde bijdrage wordt voor 
elk dier gemeenten gevormd door het na
deelig verschil de uitgaven en inkomsten 
terzake van de politie, overeenkomst ig de 
opgaaf, bedoeld in artikel 22 , eerste lid, van 
het Financieele-Verhoudingsbesluit over 
x939, berekend per inwoner dier gemeente 
op x Januari x939. 

3. De over elk dienstjaar verschuldigde 
bijdrage, bedoeld in het eerste lid, wordt 
berekend door het vanwege het Centraal
bureau voor de Statistiek vastgesteld aantal 
inwoners der gemeente op den 3xsten De
cember ·voorafgaande aan dat dienstja'ar te 
vermenigvuldigen met het in het vorig lid 
bedoelde bedrag per inwoner en het verkre
gen product te verminderen met het nadee-

De Min. v . Justitie, J. H . VAN MAARSEVEEN • . 

(Uitgeg. 8 Nov. 1946.) 

lig verschil tusschen de inkomsten en uit
gaven over dat dienstjaar, betrekking heb
bende op de politie, voor zoover deze in-
komsten en uitgaven in aanmerking zouden 
~omen voor opneming in de opgaaf, bedoeld 
in artikel 22, eerste lid, van het Financieele 
Verhoudingsbesluit, over het desbetreffende 
dienstjaar. 
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4 November 1946. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Tijdelijk Politie-

- kostenbesluit x946. 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Justitie en van Binnenlandsche Zaken van 
x2 Juni x946, no. 5854, 'afdeeling Binnen
landsch Bestuur, Bureau Financiën; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, re
gelen vast te stellen met betrekking tot de 
gemeentelijke kosten van de politie gedu
rende den bezettingstijd, alsmede dat het 
wenschelijk is, tijdelijke bepalingen vast te 
stellen met betrekking tot de verdeeling 
van de kosten van de politie ter uitvoering 
van artikel x8 , van het Politiebesluit x945; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
9 Juli x946, no. xo); 

Gezien het nader ri pport van O.nze Mi
nisters van 23 Augustus x946, no. x6788 afd. 
Binnenlandsch Bestuur, Bureau Financiën; 

Hebben goedgevonden en: verstaan: 

' AFDEELING I. 

Van de bijdragen van gemeenten aan 
- het Rijk. ' 

Art, 1. x. De gemeenten, · waarin 
a. de politiedienst overeenkomstig het 

bepaalde in de Verordening x29/x942 betref
fende den poli tioneelen .dienst ·in de ge
meenten door Marechaussee is waargeno
men; 

4. Indien de in het eerste lid bedoeldê 
organisatie van de politie slechts over een 
gedeelte van een bepaald diens9aar heeft 
bestaan wordt het product, bedoeld in het 
vorig lid, naar evenredigheid verminderd en 
wordt daarvan afgetrokken het nadeelig 
verschil tusschen de inkomsten en uitgaven 
van de politie, welke op dat gedeelte van 
het dienstjaar betrekking hebben. 

2. x. Ten behoeve van de vaststelling 
van de in het tweede lid van artikel x be
doelde bijdrage zenden Burgemeeste.r en 
Wethouders van de in artikel x bedoelde 
gemeenten zoo spoedig mogelijk een opgaaf 
in drievoud aan Gedeputeerde Staten, over
eenkomstig de bij dit besluit behoorende 
bijlage A. . -

2. Gedeptfteerde Staten onderzoeken 
deze opgaaf en zenden deze binnen twee 
maanden, vergezeld van hun advies, in en
kelvoud aan Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken. Zij zenden tegelijkertijd 
één exemplaar der opgaaf, waarop hun ad-

- vies aan genoemden Minister is vermeld, 
terug aan B l,lrgemeester en Wethouders. 

3. Indien het advies strekt tot afwijking 
van de opgaaf van Burgemeester en Wet• 
houders kunnen deze binnen veertien dagen 
na de terugzending van de opgaaf door Ge
deputeerde Staten bij Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken. eèn verweerschrift 
indienen. 
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4. Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken stelt, na kennisneming van de inge
komen adviezen en verweerschriften, voor 
zooveel, de laatste betreft, de R ijkscommis
sie van Advies voor de Gemeentefinanciën 
gehoord, het bedrag der bijdrage als bedoeld 
in artikel 1,derde lid~ vast en doet hiervan 
terstond mededeeling aan Onzen Minister 
van Justitie en aan de belanghebbende ge
meenten. 

,5• In afwachting van de definitieve 
vaststelling, als bedoeld in het vorig lid, 
kunnen aan de gemeenten voorloopige bij
dragen in rekening worden gebracht. 

AFDEELING II. 

Van de Rijksbijdragen aan gemeenten. 
3. De gemeenten waarin 
a. overeenkomstig • het bepaalde in de 

Verordening 129/1942, betreffende den poli
tioneelen dienst in de gemeenten, de politio-· 
neele dienst door eigen ambtenaren der ge
meente is vervuld; 

b . krachtens de door Ons. overeenkom
stig artikel 1, eerste lid, onder b, van het 
Politiebesluit 1945, gedane aanwijzing, ge
meentepo,litie is, 

kunnen over elk dienstjaar of gedeelte 
van een dienstjaar, waarin de poli9e aldus 
georganisêerd is geweest of georganiseerd zal 
zijn, van het Rijk een bijdrage ontvangen 
in de kosten van de politie. 

4, 1. De bijdrage, bedoeld in artikel 3, 
wordt voor elk dienstjaar, voor elke ge
meente waarin de in dat art. bedoelde organi
satie van de politie bestaan heeft of bestaat; 
gesteld op het verschil tusschen de over het 
desbetreffende dienstjaar netto ten laste 
dier gemeente gebleven uitgaven ter zake 
van de politie en het in artikel 1, tweede 
lid, bedoelde nadeelig verschil per inwon.er, 
vermenigvuldigd met het vanwege het Cen
traal Bureau voor de Statistiek vastgesteld 
aantal inwoners der.gemeente op 31 Decem
ber voorafgaande aan het dienstjaar, waar
op de bijdrage betrekking heeft. 

2. Ten behoeve van de vaststelling van 
de in het vorig lid bedoelde bijdrage zenden 
Burgemeester en Wethouders van de in arti
kel 3 bedoelde gemeenten zoo spoedig mo
gelijk jaarsgewijs een opgaaf in drievoud 
aan Gedeputeerde Staten, overeenkomstig 
de bij dit besluit behoorende bijlage B. De 
inkomsten en uitgaven ter zake van de 
politie over het dienstjaar, waarvoor de bij
drage moet worden vastgesteld, worden in 
die opgaaf vermeld indien en voor zoover 
deze in aanmerking zouden komen voor op
neming in de opgaaf, bedoeld in artikel 22, 
eerste lid, van het Financieele-Verhoudings
besluit. Het tweede en derde lid van artikel 
2, zijn van overeenkomstige toepassing. 

3. Onze Minister _van Binnenlandsche 
Zaken stelt na kennisneming van de inge
komen ad:1,;ezen en verweerschriften, voor 
zooveel de iaatste betreft, de Rijkscommis
sie van Advies voor de gemeentefinanciën 
gehoord, het bedrag der in artikel 3 bedoel
de bijdrage vast. Onze voornoemde Minister 
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kan in den loop van het dienstjaar waarop 
de btjdrage betrekking heeft, vorschotten 
op de vermoedelijk te verleencn bijdrage 
toekennen. · , 

4. Indien de in artikel 3 'bedoelde orga
nisatie van de politie slechts over een ge
deelte van een bepaald dienst jaar heeft be
staan, zulien slechts de over dat tijdvak 
netto ten laste der gemeente gebleven uit
gaven, voor zoover zij een evenredig deel 
van het eerste lid van dit artikel berekende 
bedrag overtreffen, worden vergoed. 

5, 1. Met afwijking van het bepaalde in 
het vorig artikel wordt de bijdrage, bedoeld 
in artikel 3, voor het dienstjaar 1947 gesteld 
op het verschil tusschen de vermoedelijk 
over dat dienstiaar netto ten laste der ge
meente blijvende uitgaven ter zake van de 
politie en het in artikel 1, tweede lid, be
doelde nadeelig verschil per inwoner, ver
m enigvuldigd met het vanwege het C entraal 
Bureau voor de Statistiek vastgestelde aan
tal inwoners der gemet,nte op 31 December 
1945. 

2. Het bedrag van de vermoedelijk over 
het dienstjaar 1947 netto ten laste der ge
meente blijvende uitgaven wordt afgeleid 
uit een raming van de inkomsten en uit
gaven ter zake van de politie, welke de in 
artikel 3 bedoelde' gemeenten v66r 15 De
cember 1q46 aan Gedeputeerde Staten in
zenden. Deze raming wordt gespecificeerd 

·overeenkomstig de bij dit besluit behoorende 
bijlage B., en van een toelichting voorzien. 

3. Gedeputeerde Staten onderzoeken 
voormelde raming en zenden haar v66r 15. 
Januari 1q47, vergezeld van hun advies aan 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 
Onze voornoemde Minister stelt, zoo noodig 
na overleg met Gedeputeerde Staten en het· 
gemeentebestuur, de in het eerste lid van 
dit artikel bedoelde biidrage vast. 

4. Op den 15den Februari 1947 en ver
. volgens om de drie maanden stelt Onze 
voornoemde Minister een vierde gedeelte 
van de biidrage beschikbaar. ' 

5. Indien de in artikel 3 bedoelde orga
nisatie van de politie slechts gedurende een 
gedeelte van het kalenderjaar 1g47 zal be
staan, wordt slechts een evenredig deel der 
bijdrage uitgekeerd. 

AFDEELING III. 

Slotbepalingen. 
6. Onze Minister van Binnenlandsche

Zaken is bevoegd ten aanzien-- van gemeen
ten, welker grenzen nà 31' December 1939 
gewijzigd zijn, van de bepalingen van dit 
besluit af te wijken of afwijkingen toe te 
staan ten einde een zoo juist mogelijke toe
passing van de daaraan ten grondslag lig
gende beginselen te verzekeren. 

7. De inkomsten voor het Rijk, voort
vloeiende uit afdeeling I, komen ten bate 
van de Middelen (hoofdstuk IV der R ;iks
begrooting), de uitgaven voor het Rijk 
voort,vloeiende uit de toepassing van afdee
ling II, komen ten laste van Hoofdstuk V 

, der Rijksbegrooting. 
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8, D it besluit kan wordèn aangehaald als 
" T ijdelijk P olitiekostenbesluit 1946" en 
t reedt in werking op den tweeden dag, vol
iende op dien zijner afkondiging. H et geldt 
slechts voor de dienstjaren 1943 tot en m et 
1947. 

dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
géplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van S tate. 

Het1 L oo, den 4den November 1946. 
WILH E LMINA. 

Onze Ministers van Justitie en van 'Bin
nenlandsche Zaken zijn ieder voor zooveel 
hem bet reft, belast m et de uitvoering van 

De Min. v. Justitie, J. H . VAN MAARSEVEEN . 

De Min. v an Binnenl. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. z z Nov. z946.) 

Model A Provincie 
Gemeente 

Uit gaven terzake van de politie, volgens de opgaaf, bedo Id in artikel 22 van het 
Financieele Verhoudingsbesluit over 1939 -1 • f .. .. .... . 

Inkomsten, alsvoren 

Nadeelig verschil 

Aantal inwoners op 1 J anuari 1939 . 
Nadeel ig verschil , berekend per inwoner . 
(in zooveel decimalen als het aantal cijfers, waaruit het inwonertal bestaat) . 

Aantal inwoners op 31 December 194 ... (Zie art. 1, 3e lid ) . 

f .... .. .. . 

f .. ...... . 

De gemeente JHOet dus belast worden met een totaalbedrag van f .... .. .. . 
R eeds gedane uitgave n terzake van de poli tie, opgenomen in de rekeningen der 

gemeente over het dienstjaar 194 ... 

Personeelsuitll'aven der ge~eentepolltle. 
1. J aarwedden van de Commissarissen van poli t ie . 
2. Belooning van de inspecteurs en de overige dienaren van politie 
3. Belooning van de gemeenteveldwachters . 
4. Belooning v~n het technisch en het administratief personeel in d ienst 

van de poli tie 
5. Belooning ,·an de boden, de concierges en de verdere bedienden der 

politie 
6. Kosten van de nacht- en de stille wachten . 
7. Belooning v()Qr overwerk 
8. Gratificatie en toelagen . 
9. Kosten van huisvesting, verhuizing en detacheering 

10. Vergoeding voor reis- en verbl ij fkosten 
11. Kosten van verteringen 
12. Kosten van c>ntwikkeling en ontspanning . 
13. Kosten van opleiding en examens . . '\ 
14. Kosten van voorziening in vacatures . , 
15. Uitgaven in verband nu,t het onderzoek naar den gewndheidstoestand 
16. Kosten van genees- en heelkundige behandel ing en verpleging 

,17. Wachtgelden 
18. Kosten van verzekeriug en pensionneering . 
19. A ndere uitgaven ten behoeve van het personeel der gemeentepol itie 

Overige uitgaven der politie. 
20. Kosten van gebouwen en terreinen, in gebruik bij de gemeentepolitie . 
21. Kosten van honden, paarden, rijwielen, rij _ voer- en vaartuigen ·met 

toebehooren, in gebru ik bij de gemeentepol itie 
22. Kleeding, wapening en uitr ust ing der gemeentepolitie . 
23. Overige hulpmiddelen der gemeentepolitie . 
24. Kosten van àe vakbihliotheek der Gemeentepolitie . 
25. K osten van <lag-, week- en maandbladen en andere periodieke uitgaven, 

niet onder het vorig volgnummer vallende, ten dienste · van de ge
meente-poli tie 

26. Iluree lkosten der gemeentepolitie . 
27. K osten van telefoon en te legraaf en van radio-telefonische en -tele

grafi sche berichtgeving 
28. Kosten van ~ekendmakiugen 
29. Ko3ten va n , erzekering .tegen schade en wettelijk aansprakelijkheid 

. 30. Vergoéding van schade, in of door den dienst ontstaan 
31. Kosten van rechtskundig en ander deskundig advies 

Transporteeren 

,, ........ . 

,, ·•······· 

f .. .... .. . f .. .. .... . 
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32. Kosten, vallende op het voeren van 'gedingen . 
33. Kosten van vergaderingen . 
34. Geheime uitgaven 
35. Uitgaven in verband met het -toezicht door personeel der gemeente-

politie op de naleving van bijzondere wetten en verordeningen ,, ..,,, .. , .. ... . 
36. Kosten van opsporing en onderzoek in strafzaken 
37. Kosten terzake van gearresteerden . 
38. Kqsten, op de inbeslagneming van goederen vallende 
39 . Kosten van den vreemdelingendienst 
40. Kosten terzaire van passanten . . 
41. Kosten van reclasseerin·g • 
42. Kosten van bescherming van vrouwen en minderjarigen als maatregel 

van politie . . . 
43. Uitgaven in verband met de bestrijding van het bioscoopgevaar . . . ,, ........ . 
44. Uitkeering aan het Rijk in verband met het ontvangen ver~nnings-

recht, bedoeld in artikel 8 der Bioscoopwet . 
45. Kosten v,an toezicht op de openbare middelen van vervoer . . 
46. Maatregelen ,an politie in het belang van de veiligheid van het verkeer 
47. Subsidies in verband met de plaatsing van wegwijzers en waarschu• 

wingsborden . . . . 
48. Kosten van eerste hulp bij ongelukken . 
49. Kosten van het reddingswezen . . . 
50. Kosten vati politiemaatregelen bij brand, hoog water, ijs, sneeuw en 

dergelijke . 
51. Kosten van ~ervoer en begraven van lijken als maatregel van politie 
52. Kosten, vallende op de be1·ging van inboedels als maatregel van politie " 
53. Kosten van het opvangen, bewaren en afmaken van dieren als maat

regel van politie 
54. Kosten van !,et schutten van vee 
65. Uitgaven in verband met het verrichten van politiediensten door per-

sonen, niet tot het personeel der gemeentepolitie behoorende . . 
56. Bijdragen a;:.n het Rijk en -aan andere gemeenten in de kosten van politie 
57. Uitgaven in verband met de huisvesting van personeel der rijkspolitie " 
68. Kosten van clc burgerwacht en van den bijwnderen vrijwilligen landstorm " 
59. Subsidies aa.n politiescholen en -cursussen 
60. Bijdragen aan vereenigingen tot bevordering van het houden van 

politiehonden 
61. Rente van gbldleeningen . 
62. · Aflossing . val! geldleeningen 
63 .• Annuïteiten van geldleeningen 
64. Andere uitgaven terzake van geldleeningen . 
65. Bijdragen aan den kapitaaldiemt . · 
66. 'l'ernggave of tl\l"ugboeking van ontvangsten inzake de politie . . . . 
67. Andere uitgaven in het belang van de hanJhaving van de openbare orde ,, .. .. ... ,. 

Totaal uitgaven f .. .. .... . 

1946 

f .... .... . 

Inkomsten terzake van de poli~ie, opgenomen in de rekening der ge- • 
meente over het dienstjaar 194 .. . 
1. Bijdragen .au het personeel der gemeentepolitie in de kosten 

van: 
a. huisvesting . f 
b. genees- !'ln heelkundige behandeling en verpleging " 
c. kleeding, wapening en uitr usting . ·. . . . . 

2. Les- en examengelden • 
3. Inkomsten wegens diensten, poor de politie bewezen . . . 
4. Inkomsten wegens gebouwen en terreinen en andere onroe

rende en roerende goederen, in gebruik bij de gemeentepolitie 
5. Opbrengst , •an buiten dienst gestelde goederen der gemeente

politie 
6. Inkomsten ·wegens opbrengst van het vergunningsrecht, be

doeld in artikel 8 der Bioscoopwet . . 
7, Inkomsten in verband met het . toezicht op de openbare mid-

delen van ~c-rvoer . . . . . . . . . . . . ,, ........ . 
8. Inkomsten wegens het verteenen van éerste hulp bij ongelukken " 
9 . Opbrengst van geschut vee en van niet gereclameerde voor

werpen 
10. Hefiing voor het sclmtten van vee 

Transporteeren 
L. & S. 1946 

f ... ...... f ..... .... f 
20 
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11. Dijdragen van Rijk, provinc1en en andere publiekrechtelijke 
lir.hamen in de kosten der gemeentepolitie . 

12. Bijdragen van particulieren in die kosten . 
13. Inkomsten in verband met de huisvesting van personeel der 

rijkspolitie . . ,, 
14. Inkomsten wegens verzekering en pensionneering . . ·. . . ,, 
15. Terugontvangst of terugboeking van uitgaven inzake de politie " 
16. Andere inkomsten terzake van de politie 

Totaal inkomsten f ·· ·· ·· ·•· 

Nett.o ten laste der gemeente gebleven f .. .... .. . 

• 
Door de gemeente over 194 .. . aan het 

Rijk te betalen bijdrage . f .. . '. ..... 

Aldus opgemn.i.kt door Burgemeester en Wethouders van 
., den . 194 

Advies van Gedeputeerde Staten : 

Model B 

De Burgemeester, 

Secretaris, 
De-----

Wethouder, 

Provincie 
Gemeente 

Uitgaven ter znke van de politie, opgenomen in de rekening der gemeente over het dienst
jaar 194 ... 

Personeelsuitgaven der gemeentepolltle 
1. Jaarwedden van de Commissarissen van politie . f 
2. Belooning van de inspecte.urs en de overige dienaren van politie . 
3. Belooning ,·an de gemeenteveldwachters . . . . . . . . . . . . . . . • ,, 
4. &looning van het technisch en het administratief personeel in dienst van de politie 
5. Belooning van de boden, de concierges . en de verdere bedienden der politie 
6. Kqsten van de nacht- en de stille wachten . . . · 
7. Belooning voor overwerk 
8. Gratificatie en toelagen 
9. Kosten van huisvesting, v&huizing en - detacheering 

10. Vergoeding voor reis- en verblijfkosten . 
11. Kosten van ,erteringen 
12·. Kosten van ontwikkeling en ontspanning 
13. Kosten van opleiding en examens . . 
14. Kosten van voorziening in vacatures . . 
15. Uitgaven in verband met het onderwek naar den gewndheidstoestand 
16. Kosten van genees- en heelkundige behandeling en verpleging . 
17. Wachtgelden 
18. Kosten van verzekering en pensionneering ; . 
19. Andere uitgave ten behoeve van het personeel der gemeentepolitie 

Overige ultgal"cn der politie 
20. Kosten van gebouwen en terreinen, in gebruik bij de gemeentepolitie . 
21. Kosten ,van honden, pnarden, rijwielen, rij-, voer- en vaartuigen met t.oebehoo-

ren, in geb:ruik bij de gemeentepolitie . . . . . 
22. Kleeding, wapening en uitrusting der gemeentepolitie . 
23. Overige hulpmiddelen der gemeentepolitie . 
24. Kosten van de vakbibliotheek der gemeentepolitie . . . 

_. 
25. Kosten van <lag-, week- en maandbladen en andere periodieke uitgaven, niet 

onder het vorig volgnummer vallende, ten dienste van de gemeentepolitie . 
26. Bureelkosten der gemeentepolitie . . . . . . 
27. Kosten van telefoon en telegraaf en van radio-telefonische en -telegrafische be-

richtgeving . 
28. Kosten van bekendmakingen . 
29. Kosten van verzekermg tegen schade en wettelijke aansprakelijkheid 
30. Vergoeding van schade, in of door den dienst ontstaan . . . 

Transporteeren 

,, .... ..... . 

,, ··.······· 

f .. . ..... . 
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31. Kosten van rechtBkundig en ander deskundig advies 
32. Kosten, vallende op het voeren van gedingen . 
33. Kosten van vergaderingen 
34 . . Geheime uitgaven 
35. Uitgaven in verband met het toezicht door personeel der ge~eé~~poÎitie ~p· ~ " 

naleving van bijzondere wetten en verordeningen . 
36. Kosten van opsporing en onderzoek in strafzaken . 
37. Kosten ter zake van gearresteerden . 
38. Kosten, op <ie inbeslagneming van goederen vallende 
39. Kosten van den vreemdelingendienst . 
40. Kosten terzake van passanten . . 
41. Kosten vau reclasseering 
42. Kosten van bescherming van vrouwen en minderjarigen ah maatregel van politie " 
43. Uitgaven in verband met de bestrijding van het bioscoopgevaar . . '. . . . . 
44. Uitkeering aan het Rijk in verband met het ontvangen vergunningsrecht, bedoeld 

in artikel 8 der Bioscoopwet . . . . . 
45. Kosten van toezicht op de openbare middelen van vervoer 
46. Maatregelen van politie in het belang van de veiligheid van het verkeer . . . 
47. Subsidies in verband met de plaatsing van wegwijzers en waarschuwingsborden " 

1946 

48. Kosten van eerste hulp bij ongelukken . ,, ........ . 
49. Kosten van het reddingwezen . . ,, " · · ... .. . 
50. Kosten van politiemaatregelen bij brand, hoog water, ijs, sneeuw en dergelijke " 
51. Kosten van vervoer en begraven van lijken als maatregel van politie . . 
62. Kosten, vallende op de berging van inboedels als maatregel van politie . 
53. Kosten van het opvangen. bewaren en afmaken van dieren als maatr. van politie " 
64. Kosten van het schutten van vee . . . . . . . . ,. ... .... . . 
65. Uitgaven in verband met het verrichten van politiediensten door personen, niet 

tot het personeel der gemeentepolitie behoorende . 
56. Bijdragen aan het Rijk en aan andere gemeenten in de kosten van politie . 
57. Uitgaven in verband met de huisvesting van personeel der rijkspolitie . • 
58. Kosten van de burgérwacht en van den bijzonderen vrijwilligen landstorm 
59. Subsidies aan politiescholen en -cursussen . . . . • . 
60. Bijdragen aan vereenigingen tot bevordering van het houden van politiehonden ,. . ... .... . 
61. Rente van geldleeningen 
62. Aflossing van geldleeningen 
64. Andere uitgaven terzake van geldleeningen 
65. Bijdragen aan den kapitaaldienst . . . 
66. Teruggave af terugboeking van ontvangsten inzake de politie . . . . 
67. Andere uitgaven i_n het belang van de handhavinPvan de openbare orde 

Totaal uitgaven . 

Inkomsten terzake van· de politie, opgenomen in de rekening der gemeente onr 
het dienstjaar 194 .. . 
1. Bijdragen van het personeel der gemeentepolitie in de kosten van : 

a. huisvesting . 
b. genees- en heelkundige behandeling en verpleging . 
c. kleeding , wapening en uitrusting . 

2. Les- en examengelden . . . . . . . . ,. ... ..... . 
3. Inkomsten wegens diensten, door de politie bewezen . . . . ,. ..... ... . 
4. Inkomsten wegens gebouwen en terreinen en andere onroerende goede-

ren, in gebruik bij de gemeentepolitie . . . . . . . . 
5. Opbrengst 'Van buiten dienst gestelde goederen der gemeentepolitie . . ., ... . .... . 
6. Inkomsten wegens opbrengst van het vergunningsrecht, bedoeld in arti-

kel 8 der Bioscoopwet . . . . . . 
7. Inkomsten in verband met het toezicht op de openbare middelen van 

8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 

vervoer . . .. . . . 
Inkomsten wegens het verleenen van eerste hulp bij ongelukken . 
Opbrengst van geschut vee en van niet gereclameerde voorwerpen 
Heffing voor het schutten van vee . . . . . . . . 
Bijdragen van Rijk, provinciën en andere publiekrechtelijke lichamen 
in de kosten der gemeentepolitie . . . . . . . 
Bijdragen van particulieren in die kosten . . . . . . . 
Inkomsten in verband met de huisvesting van personeel der rijkspolitie 
Inkomsten wegens verzekering en pensionneering . . . . . 
Terugontvangst of terugboeking van uitgaven inzake de politie 

Totaal inkomst~n 

,, ........ . 

f .... ... .. 

Netto ten laste der gemeente gebleven f .. ...... . 

Transporteeren f .... ... .. 
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Transport . . f ........ . 
Uitgaven terzake van de politie, volgens de opgaaf, bedoeld in artikel 

22 van het Financieele Verhoudingsbesluit over 1939 f ........ . 

Inkomsten, alsvoren ,, ·······;· 
Nadeelig verschil 

Aantal inwoners op 1 Januari 1939 . . . . . . . . . . . . 

f ········· 

Nadeelig verschil, berekend per inwoner . . . . . . . . . . . . . . f ..... ... . 
(in zooveel decimalen als het aantal cijfers, waaruit het inwonertal bestaat) 

Aantal inwoners op 31 December 194. .. . . . . . . . 
De gemeente moet dus belast blijven met een bedrag van 

Van het Rijk te ontvangen bijdrage . f ········· 

Aldus opgemaakt door Burgemeeste1· en Wethouders van 
...... . , den .... ... ... 194 

Advies van Gedeputeerde Staten: 

S, G 312 

5 November z946. BESLUIT tot aanwij
zing overeenkomstig artikel 1 5 7 der 
hooger-onderwijswet van de afdeeling 
gymnasium van de Montessori-afdee
ling van het Kennemer lyceum te Bloe
mendaal, uitgaande van de Vereeni
ging "Kennemer Lyceum", gevestigd al
daar. 

Wij W .iLHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen ~nister . 

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 3 Mei 1946, No. 9482 III, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar 0~ . 
derwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onder
wijswet; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
8 October 1946, No. 19); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden ' Minister van 29 October 1946, No, 
24222, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Oncerwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1944 de af

deeling gymnasium van de Montessori-af
deeling van het Kennemer Lyceum · te Bloe
mendaal, uitgaande van de Vereenigi:ng 
"Kennemer Lyceum", gevestigd aldaar, voor 
een tijdvak van zes jaren aan te wij.zen als 
bevoegd om, met inachtneming der desbe
treffende wettelijke voorschriften, aan haar 
leerlingen, die het onderwijs tot aan het 
einde hebben bijgewoond, een getuigschrift 
van bekwaamheid tot universitaire studiën 
af te geven, dat met het getuigschrift, in 
artikel II der hooger-onderwijswet vermeld, 
wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, .dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 

De Burgemeester, 

Secretaris, 
De-----

Wethouder, 

zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

Het Loo, den 5den November 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van 0., K. en W. , Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 26 November z946.) 

S. G 313 

5 November z946. BESLUIT tot w~jziging 
van het Mèlkbesluit (Staatsblad 1929, 
No. 43). 

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

Sociale Zaken van ·25 Juli 1946, 1'10. 1349 
D /doss. 49, Afdeeling Volksgezondheid; 

Uelet op de artikelen 14 en 15 der Waren-
wet (Staatsblad 1935, No. 793); 

Uezien Ons besluit van 13 Februari 1929 
(Staatsblad no. 43) zooals dit laatstelijk is 
gewijzigd; · 

Gelet op het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, No. 793); 

Uen Raad van State gehoord (advies van 
20 Augustus 1946 no. 16); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 26 October 
1946, no. 757 D/dosier 49, Afd. Volksgezond-
heid; . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in het Melkbesluit (Staatsblad 1929, No. 43) 
de volgende wijz1gmgen aan te brengen: 

Art. I. De aanvang van artikel 2, tweede 
lid, en de eerste zinsnede van het aldaar on
der a bepaalde worden gelezen als volgt: 

,,2. Melk, de kennelijk als melk voorhan
den. benevens de als melk aangeduide waar, 
moeten, behoudens het bepaalde bij artikel 
11, voldoen aan de volgende eischen: 

a. zij mogen niet verkregen zijn door aan 
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het afscheidingsproduct, bedoeld in lid 1 van 
dit artikel, iets toe te voegen of te onttrek
ken.". 

Art. II. Artikel 4 wordt gelezen als volgt: 
"De aanduiding taptemelk, afgeroomde 

melk of ondermelk mag uitsluitend en moet 
gebezigd worden voor het product, verkre
gen door aan melk room te onttrekken of 
door magere melkpoeder of taptemelkpoeder, 
als bedoeld in het Besluit op vaste melkpro
ducten (Staatsblad 1032, no . .57), of gecon
denseerde taptemelk in water op te lossen. 

Overigens moeten dit product en de als 
taptemelk. afgeroomde melk of ondermelk 
aangeduide waar voldoen aan de eischen, in 
artikel 2, lid 2, onder b tot en met i en onder 
k genoemd; bovendien moet het gehalte aan 
vetvrije droogrest ten minste 8 . .5 % bedragen, 
tenzij ten genoegen van den directeur van 
den keuringsdienst aannemelijk wordt ge
maakt, dat de waar uitsluitend is verkregen 
door room aan melk te onttrekken. Het vet
gehalte mag niet hooger zijn dan 0.1 %.". 

Art. III. Aan artikel 8 worden twee nieuwe 
leden toegevoegd, luidende : 

"3. Producten, op overeenkomstige wijze 
bereid, als aangegeven in lid 1, doch met 
vervanging van karnemelk door .wei of .door 
wei in eenigen vasten vorm en water, waarbij 
onder wei hier uitsluitend wordt verstaan 
het product van dien naam, verkregen bij de 
kaasbereiding, mogen uitsluitend en moeten 
worden aangeduid met den naam weipap. 

4. Weipao, de als zoodanig aangeduide 
en de kenneliik als zoodanig aanwezige waar 
moeten. behalve aan het gestelde in lid 2, 

onder b tot en met /, nog voldoen aan de 
volgende eischen: 

a. het gehalte aan droge stof moet ten 
minste 10.7 % bedragen; 

b. de som der gehalten aan melksuiker en 
melkzuur moet ten minste 4.;1 % bëdragen; 

c. het gehalte aan iort en/of aan andere 
zetmeelhoudende grondstoffen moet ten min
ste 6.2_,; % bedragen.". 

Art. IV. In artikel zo, lid 2, wordt het 
woÓrd ,.moet" vervangen door "moeten". 

Art. V. In artikel zobis, lid 2, wordt het 
woord ,.moet" vervangen door "moeten". 

Art. VI. Artikel z3, leden 2 en 3, worden 
gelezen als volgt: 

• ,,2. De aanduiding .. Repasteuriseerd'' mag 
bij melk en melkproducten en de als zoodanig 
aangeduide waren uitsluitend worden gebe
zigd, indien zij zoodanig zi_ir, verwarmd, dat 
zi.i behalve aan de eischen in dit besluit aan 
melk en melkproducten gesteld, bovendien 
voldoen aan de volgende eisi::hen: 

a. zii mogen geen kweekbare coli- en/of 
coliachtige bacillen bevatten; 

b. het aantal kweekbare micro-organis
men moet m\flder dan 2s ooo per cm3 bedra
gen. behalve bii slagroom, waarvan dit aan
tal minder dan 2 ,o ooo moet zijn ; 

c. hun sediment mag geen strafvormige 
micro-orga,nismen in ongewoon aantal bevat
ten· 

d'. zii mogen bij de reactie van Storch 
niet 'blauw worden, tenzij de directeur van 
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den keuringsdienst van het gebied, waarin de 
waren worden gepasteuriseerd, van dezen 
eisch aan den bereider der gepasteuriseerde 
melk en melkproducten ontheffing heeft ver
leend, onder voorwaarden, welke een deug
delijk product waarborgen; 

e. phosphatase moet afwezig zijn. 
.l• De aanduiding "Resteriliseerd" mag bij 

melk en melkproducten en de als zoodanig 
aangeduide waar uitsluitend gebezigd wor
den, indien zij steriel zijn.". 

In artikel z3, lid 4, eersten volzin, wordt in 
plaats van het gestelde achter "vermeldt:" 
gelezen: 

,,naam en woonplaats van den fabrikant, 
van rechtspersonen naam en domicilie, en 
een der aanduidingen "gepasteuriseerd" of 
"gesteriliseerd". In plaats van naam en 
woonplaats, onderscheidenlijk naam en domi
cilie, van den fabrikant mogen zijn aange
bracht een aanduiding of kenteeken, waar
voor de directeur van den keuringsdienst, op 
daartoe bij hem door den fabrikant gedane 
aanvrage, schriftelijk toestemming heeft ver
leend. In dit geval mag tevens naam en 
woonplaats, onderscheidenlijk naam en domi
cilie, van den verkooper zijn aangebracht; 
andere namen dan die van den bereider en/of 
den verkooper in dit lid bedoeld, mogen op 
het voorwerp niet voorkomen.". 

Art. VII. In artikel z6, Jid z, wordt het 
tweede woord "moet" vervangen door "moe
ten". 

In artikel z6, lid 4. wordt een nieuwe zin
snede toegevoegd, luidende: 

,,Het in de tweede alinea van dit lid be
paalde is niet van toepassing indien normaal
flesschen volgens een der normaalbladen N. 
7S.5 tot en met N . 750 worden gebruikt of -
tot een nader door Ons te bepalen tijdstip 
- indien flesschen worden gebruikt, waarbij, 
in het glas gesmolten, als inhoudsmaat een 
der aanduidingen van 1 liter, ½ liter, ¼ liter 
of 1/s liter is vermeld, met dien verstande, dat 

, in beide gevallen de inhoudsaanduiding geen 
grootere hoeveelhëid mag aangeven dan die, 
welke aan waar in de flesch aanwezig is, en 
dat de letters en cijfers der aanduiding een 
hoogte moeten hebben van ten minste 4 miL 
limeter (0,004 meter) en een lijndikte van 
ten minste o,_<; millimeter (0,00.5 meter).". 

Art. VIII. In artikel 20, Jid z, in den aan
hef. worden achter de woorden "vervoerd 
met" en vóór het woord. ,,een" ingevoegd de 
woordén "noch mogen deze waren aanwezig 
zijn op"_ 

In artikel 20. lid z, onder b. worden tt.s
schen de woorde·n "vervoerd" en "water" in
gevoegd de woorden: ,,of . waarop aanwezig 
zijn". 

Aan artikel 20 wordt toegevoegd een nieuw 
lid, lid 4, luidende: .. 

"4. Het is den melkverkoooer verboden 
toe te laten. dat met vervoermiddelen, waar
op zijn naam, overeenkomstig het in lid 1, 

onder a, bepaalde, is aangebracht, melk en/of 
melkproducten of als zoodanig aangeduide 
waren worden rondgevent of-·afgeleverd door 
personen die niet in zijn.' die~st iijn', tenzij 

0 
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deze personen behooren tot de leden van zij11 
gezin.". 

Art. IX. In artikel 2x, lid 2, wordt het 
woord "mag'' vervangen door ,mogen". 

Art. X. In artikel 26 lid x, wordt het 
woord " mag'' vervangen door "mogen". 

Art. XI. In artikel 27, lid x, wordt het 
woord "mag" vervangen door "mogen". 

Art. XII. Artikel 29 wordt gelezen als 
volgt: 

,,Art. 29. x. In afwijking van de defini
tie, gegeven in artikel x, lid 2, van dit be
sluit, wordt in het onderhavige artikel ver
staan onder: 

a. melkverkoopet, uitsluitend hij, die voor 
eigen rekening melk en/of melkproducten 
verkoopt· of aflevert, waarbij melkveehou
ders, die geen melk aan verbruikers verkoo
pen, niet als melkverkooper worden be
schouwd; 

b. keuringsdienst, de keuringsdienst van 
waren, in welks gebied het bedrijf van den 
melkverkooper gevestigd is . 

2. Overeenkomstig de wijze, waarop het 
melkverkoopersbedrijf wordt uitgeoefend, 
worden de melkverkoopers, onderscheiden in: 

a. melkslijters, waaronder wordèn ver
staan, de melkverkoopers, die melk en/of 
melkproducten uitsluitend uitventen en deze 
waren niet in een winkel of eenige andere lo
kaliteit of in andere ruimten dan openbare 
verkoopen of afleveren, noch - tenzij met 
een schriftelijke toestemming als bedoeld in 
lid 4, onder :t, van dit artikel - in bedoelde 
lokaliteiten of ruimten aanwezig hebben; 

b . melkwinkeliers , waaronder worden 
verstaan de ;melkverkoopers, die melk en/of 
melkproducten in het klein verkoopen of af
-leveren uit een winkel of een andere lokali
teit of uit een andere ruimte dan openbare, 
ongeacht of zij tevens melk uitventen; 

c. houders van melkbewerkende inrich
tingen, waaronder w'orden verstaan de melk
verkoopera, die melk en/of melkproducten 
aan wederverkoopers afleîeren. ongeacht of 
zij tevens behooren tot de categorieën a en/of 
b. 

3. Het is aan melkverk6opers verboden 
melk en/of melkproducten te verkoopen of af 
te leveren of ten verkoop of ter aflevering 
aanwezig te hebben, zonder in het bezit· te 
zijn van een geldige vergunning, uitgereikt 
door den directeur van den keuringsdienst. 

Bij de aanvraag voor deze vergunning moe
ten worden overgelegd de gegevens, waaruit 
ten genoegen van den directeur van den keu
ringsdienst de wijze van uitoefening van het 
melkverkoopersbedrijf blijkt. 
• 4. x0

• De vergunning. in lid 3 bedoeld, 
wordt vedeend aan melkslijters, die door 
huur of eigendom beschikken over een spoel
lokaal, waarin de vq_or den melkverkoop ge
bruikte hulpmiddelen deugdelijk kunnen 
worden gereinigd en geborgen, mits deze lo
kaliteit voldoet aan de volgende eischen : 

a. alle eischen van artikel x, li_d x, van 
het Algemeen Besluit (Warenwet), (Staats
blad x92 .~. No. 262). zooals dit is gewijzigd, 

· gesteld aan bedrijven, waarin water in aan-
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merkelijke hoeveelheid wordt gebruikt; 
b. de vloer mag niet meer dan 0,5 m on

der of meer dan x,5 m boven den beganen 
grond der omgeving liggen, terwijl de vloer-· 
oppervlakte ten minste xo m2, de breedte van 
de lokaliteit ten minste 2 m, de hoogte onder 
de -zoldering ten minste 2½ m moeten be
dragen; 

c. de overgangen tusschen wanden en 
vloer moeten naadloos · en rond zijn afge
werkt; 

d. de wanden moeten van steen zijn of 
van een daarmede gelijk te stellen materiaal 
en aan de binnenzijde gewit, in lichte kleur 
geverfd, of met gladde tegels bedekt; op ter
reinen waar het bevoegde gezag het zetten 
van steenen gebouwen 'heeft verboden, moe
ten de wanden der lokaliteiten aan de bin
nenzijde zijn bedekt met gladde asbestce
mentplaten of een andere harde, gladde soort
gelijke bedekking; 

e. het lokaal moet voor reiniging en be
waring van de hulpmiddelen van het melk
verkoopersbedrijf doelmatig zijn ingericht en 
voorzien zijn van een metalen bussenrek; het 
mag geen voorwerpen of stoffen bevatten, 
welke voor dat bedriif niet noodig zijn; 

f. er moet worden beschikt over heet 
water. in voldoende mate - dit laatste ter 
beoordeeling van den directeur van den keu
ringsdienst - waarvan de bereiding plaats 
vindt in het lokaal zelf, of in het perceel, 
waarvan het lokaal deel uitmaakt. 

2 °. De vergunning kan worden verleend 
aan melkslijters , die de voor hun bedrijf be
noodigde hulpmiddelen uitsluitend reinigen 
en bewaren bij een melkbewerkende inrich
ting, die naar het oordeel van den directeur 
van den keuringsdienst daarvoor voldoende 
ruimte en gelegenheid biedt. echter slechts 
aan degenen, die hun bedrijf reeds vóór xo 
Mei x940 ;ildus uitoefenden. De vergunning 
kan te. allen tijde worden ingetrokken; aan de 
afgifte kunnen voorwaarden worden ver
bonden. 

1 °. De directeur van den keuringsdienst 
kan aan melkslijters schriftelijk toestemming 
verleenen in hun sooellokaal melk en/of melk
producten ook te bewaren, indien': 

a. de melkslijter tevens melkveehouder is 
en geen melk uit zijn lokaal verkoopt; 

b. het bedrijf van den melkslijter zoo ver 
verwijderd is vat:1 het bedrijf waarvan qe 
melk betrokken wordt. dat bewaring van 
melk en/of melkoroducten in het spoellokaal, 
naar het oordeel van den directeur van den 
keuringsdienst toegelaten dient te worden. op 
voorwaarde, dat uit dit lokaal geen melk 
wordt verkocht. 

De toestemming, onder a en b bedoeld, 
kan slechts worden verleend, indien het lo
kaal een vloeroppervlakte van ten minste xs 
m 2 bezit en een automatisch werkend koel
apparaat bevat, waarin de melk en melkpro
ducten op ten hoogste u ° C worden gehou
den. 

Genoemde directeur kan aan zijn toestem
ming voorwaarden verbinden en haar te allen 
tijde intrekken, 
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5. De vergunning, in lid ., bedoeld, wordt 
verleend aan melkwinkeliers, die voor hun 
bedrijf door huur of eigendom beschikken: 

1 °. over een speellokaal als bedoeld in lid 
4, onder 1°; en 

2°. over een lokaliteit voor den verkoop 
van melk en melkproducten, welke behalve 
aan de eischen, vermeld in artikel 1 van het 
Algemeen Besluit (Warenwet) (Staatsblad 
192,;. N. 262), zooals dit is gewijzigd, ook nog 
voldoet aan de volgende eischen: 

a. zij mag niet ingericht, noch in gebruik 
zijn als keuken, kelder, doorloop, gang, por
taal, portiek of hal en moet van dergelijke 
ruimten door wanden en/of deuren zijn ge
scheiden; 

b. er mogen geen deuren ziin, welke toe
gang geven tot privaten, urinoirs, beerputten 
of mestvaalten; 

c. de vloer mag niet meer dan 0,5 m on
der of meer dan 1 ,5 m boven den beganen 
grond der omgeving liggen, terwijl de vloer
oppervlakte ten minste 10 m2, de breedte van 
de lokaliteit ten minste 2 m, de hoogte onder 
de zoldering ten minste 2½ m moeten be
dragen; 

d. de overgangen tusschen wanden n 
vloer moeten naadloos en rond zijn afge
werkt; 

e. de wanden , moeten van steen zijn of 
van een daarmede gelijk te stellen mate
riaal en aan de binnenzijde gewit, in lichte 
kleur geverfd, of met gladde tegels bedekt; 
op terreinen, waar het bevoegde gezag het 
zetten van steenen gebouwen heeft verboden, 
moeten de wanden der lokaliteiten aan de 
binnenzijde zijn bedekt met gladde arbest
cementplaten of een andere harde, gladde 
soortgelijke bedekking; _ 

f. zij moet door rechtstreeksche verbin
ding met de buitenlucht geventileerd, helder 
verlicht en voor het pubiek toegankelijk zijn 
zonder betreding van kamers, keukens of 
andere voor woning dienende ruimten; 

~- zij mag niet gebruikt worden als ver
bliifplaats voor dieren; 

h. zij mag niet gelegen 'zijn in een per
ceel, waarvan open ruimten deel uitmaken, 
welke voor het melkbedrijf worden gebruikt, 
tenzij deze ruimten voorzien zijn van harde, 
effen vloeren met afvoeren voor spoelwater, 
in zin<!elijken, goed onderhouden en ordelij
ken staat verkeeren en voor geen ander doel 

· dan het melkbedrijf wordt gebezigd; 
i. zij moet voorzien zijn van een auto

matisch werkend koelapparaat, waarin de 
melk en melkproducten op een temperatuur 
van ten hoogste xo° C worden gehouden; 

j. zij moet ingericht zijn voor het in voor
raad houden, behandelen en afleveren van 
melk en/of melkproducten; naast deze waren 
mogen aanwezig zijn, behandeld en afgele
verd worden zuivelproducten, margarine, 
eieren, consumptieijs, - mits voor deze waar 
tevens is voldaan aan de eischen in het Con
sumptieiisbesluit (Staatsblad IQ'l4, No. 240) , 
zooals dit is gewijzigd. gesteld - en onver
pakte vleeschwaren, mits deze laatste uit
sluite·nd aanwe:i:ig zijn in een automatisch 
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werkend koelapparaat, zoolang zij voor de af
levering in het klein niet in behandeling zijn; 
bovendien mogen aanwezig zijn en worden 
afgeleverd andere eet - en drinkwaren, mits 
in origineele verpakking zoodanig afgesloten, 
dat geen geuren van die waren kunnen wor
den waargenomen. 

Melk en melkproducten mogen niet in de
zelf de koelruimte als de vleeschwaren aan
wezig zijn, met uitzondering van gepasteuri
seerde en gesteriliseerde melk en melkpro
ducten, als bedoeld in art. 13 van dit besluit. 

6. De vergunning, bedoeld in lid .,. wordt 
ook verleend aan melkverkoopers, die niet 
beschikken over de lokaliteiten, bedoeld in 
lid 5, mits zij geen andere melk en/of melk
producten verkoopen dan die, voorzien van 
een der aanduidingen "gepasteuriseerd" en 
"gesteriliseerd", als bedoeld in artikel 13 van 
dit besluit, alsmede karnemelkspap in fles
schen, mits de aldus aangeduide waren, be
halve tijdens het vervoer, uitsluitend aanwe
zig ziin in een ruimte, waarin de temperatuur 
ten hoogste 10° C bedr11agt. Bij uitsluiten
den verkoop van als "gesteriliseerd" aange
duide waren vervalt ook de in den vorigen 
zin genoemde eisch. 

7. De vergunning, in lid ::i bedoeld, wordt 
verleend aan houders van melk bewerkende 
inrichtingen, die door huur of eigendom be
schikken over ruimten, welke voldoen aan 
de eischen in lid ,; vermeld, en welke voorts 
doelmatig zijn ingericht voor de bewerking 
en de aflevering van melk en/of melkproduc
ten in het groot. 

8. De vergunning, in lid _, bedoeld, ver
liest haar geldigheid bij overdracht van het 
bedrijf of zoodra verandering is ingetreden 
in den toestand overeenkomstig de in dat lid 
bedoelde gegevens. 

9. De bij de inwerkingtreding van het 
onderhavige wijzigingsbesluit ingevolge art. 
29, oud, geldende vergunningen worden be
schouwd als vergunningen, bedoeld in lid 3 
van dit artikel. Zij verliezen haar geldigheid 
bij overdracht van het bedrijf c5f-zoodrawijzi
ging is ingetreden in den 'toestand overeen
komstig de opgaven bedoeld in lid 2, van ar
tikel 20, oud.". 

Art. XIII. Artikel 30 wordt gelezen als 
volgt: 

"Art. _,o. Met uitzondering van melk en 
melkproducten voorzien van een der aandui
dingen ,,gepasteuriseerd" en "gesteriliseerd", 
als bedoeld in artikel 1., van dit besluit, van 
karnemelkspap in flesschen, alsmede van 
melk in perceelen of op erven bij melkvee
houders in gebruik mogen melk en/of melk
producten, de kennelijk als zoodanig voor
handen waren en de als zoodanig aangeduide 
waren " 

a. niet aanwezig ziin in vaatwerk of be
handeld worden met maten, roerders of an
dere hulpmiddelen, voor welker reiniging of 
berging andere lokliteiten of open ruimten in 
gebruik zijn genomen dan die, waarin krach
tens de op grond van artikel 20 verleende 
verP1mni.-.g de reiniging en berging mo.eten 
geschieden; 
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b. niet worden vervoerd, verkoch1;, of afge
leverd uit of zijn opgeslagen in andere lokali
teiten dan die, waarvoor krachtens attikel 29, 
lid 5 en lid 7, vergunningen zijn afgegeven, 
behalve dat zij ook mogen wo1aen vervoerd 
uit of opgeslagen zijn in de lokaliteiten, be
doeld in artikel 2g, lid 4. onder .~ 0

.". 

Art. XIV. Artikel 3I wordt gelezen als 
volgt: 

"De bereiding van gepasteuriseerde melk 
en melkproducten mag niet plaats vinden 
zonder schriftelijke vergunnin'g afgegeven 
door den directeur van den keuringsdienst 
van het gebied, waarin de waren Worden ge
pasteuriseerd. Zoodanige vergunning kan 
door dien directeur worden ingetrokken, in
dien zpnder zijn schriftelijke toestemming 

· wijziging is gebracht in de plaats waar en de 
wijze waarop de pasteurisatie geschiedt of in
dien niet voldaan wordt aan het bepaalde in 
lid 4 van dit artikel. 

De dfrecteur van den keuringsdienst deelt 
zijn beschikking tot weigeren, verleenen of 
intrekken van een vergunning of van een ont
heffing, als bedoeld in art. I3, lid 2, onder 
d, binnen een week na de dagteekening 
daarvan mede aan den belanghebbende; van 
een weigering of intrekking wordt mede aan 
den betrokken inspecteur van de Volksge
zondheid mededeeling gedaan. 

2. De verguning, in ltd I bedoeld, wordt 
slechts afgegeven: 

a. nadat schriftelijk aan den directeur 
van den keuringsdienst. in lid I genoemd, 
nauwkeurigè en juiste opgave is gedaan: 

I O
• van de ligging van het perceel of per

ceelsgedeelten, waarin de pasteurisatie, be
handeling, verpakking en bewaring zullen 
geschieden; 

2°. van de wijze van bereiden; 
b. nadat aan den directeur van den keu

ringsdienst, in lid I genoemd, gebleken is, dat 
bij de bereiding, behandeling. verpakking en 
bewaring zal kunnen worden voldaan aan het 
bepaalde in lid 4 en de lokalen voldoen aan 
de eischen, in lid -~ gesteld. 

3. De belanghebbende en de betrokken 
inspecteur van de Volksgezondheid kunnen 
van de beslissingen van den directeur van 
den keuringsdienst, bedoeld in lid I, binnen 
drie weken nadat hun een beslissing is me
degedeeld, in beroep gaan bij den kanton
rechter van de centrale gemeente. 

Hangende het beroep mag geen berfêiding 
van gepasteuriseerde melk en melkproducten 
in het bedrijf plaats vinden. ' 

4. De bereiding. behandeling, verpakking 
en bewaring van gepasteuriseerde melk en 
melkproducten móeten geschieden op zoo
danige wijze, dat besmetting der waar, de 
aanwezigheid daarin van, en de vermenging 
met onverwarmde of onvoldoend verwarmde 
melk worden voorkomen. 

Ter waarborging van het in de vorige 
alinea gestelde kan de directeur van de keu
ringsdienst, bedoeld in lid 1, verlangen: 

a. dat het reinigen der flesschen door 
middel van een machinale inrichting ge
schiedt; 
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b. dat de pasteurisatie-temperatuur auto
matisch wordt geregistreerd en de gedagtee
kende thermometer-streaken ten minste ge
durende 14 dagen ter beschikking worden 
gehouden van de ambtenaren van den keu
ringsdienst; 

c. dat het vullen en sluiten der flesschen 
machinaal geschiedt; , 

d. dat, voor zoover het vullen der fles
schen nà het pasteuriseeren plaats vindt, het 
reinigen, vullen en sluiten der flesschen, als
mede het transport der flesschen tusschen 
deze bewerkingen, geheel automatisch ge
schieden. 

5. De lokalen, waadn gepasteuriseerde 
melk en melkproducten wórden bereid, moe
ten, behalve aan de eischen, gesteld in artikel 
2g, lid 4, onder 1 ° en lid -~· onder 2 °, a, b, g, 
h en f, waarbij f komt te luiden: zij moet 
door rechtstreeksche verbinding met de bui
tenlucht geventileerdd en helder verlicht zijn, 
voldoen aan de volgende eischen: · 

a. zij moeten voldoende z,jn ingericht 
voor de bereiding van gepasteuriseerde melk 
en melkproducten; 
· b. zij mogen - geen voorwerpen of zelf
st ndigheden, van welken aard ook, bevatten, 
welke niet aanwezig moeten zijn voor of in 
verband met den arbeid, welke er wordt 
verricht; 

c. in de lokalen, urinoirs, privaten, of in 
de onmiddellijke nabijheid daarvan, moet een 
voldoende en voor het gebruik gereed zijnde 
waschgelegenheid aanwezig zijn; 

d. de vloeren en wanden moeten effen 
zijn, geen scheuren of onnoodige holten ver
toonen en, wat de vloeren betreft, vervaar
digd zijn van een materiaal, dat geen vocht 
doorlaat of opneemt; 

e. de overgangen tusschen vloer en wan
den, wanden en zoldering en wanden onder
ling moeten dicht zijn; 

f. zij moeten goed schoongehouden en ge
lucht-zijn. 

6. De flesschen, welke voor gepasteuri
seerde melk en melkproducten zullen wor
den gebruikt, moeten op deugdelijke wijze 
zijn gereinigd en, ingeval de gepasteuriseer
de waar wordt bereid door verwarming, ge
volgd door het overbrengen in het voorwerp, 
waarin de waar aan den verbruiker wordt af -
geleverd, zoo goed mogelijk kiemvrij zijn. Zij 
moeten op zoodanige wijze worden en zijn ge
sloten, dat tijdens en na het sluiten geen be
smetting van de waar kan plaats vinden. 

7. Onmiddellijk na de pasteurisatie moe
ten de melk en melkproducten worden afge
koeld tot een temperatµur van niet hooger 
dan I2 ° C en, indien zij worden bewaard, op 
een temperatuur van ten hoogste I2 ° C wor
den gehouden, voorzoover die waren bij de 
reactie van Storch niet blauw worden en bij 
ten hoogste 8 ° C indien zij bij deze reactie 
wel blauwkleuring geven.". 

Art. XV. Artikel .-:i2 vervalt. 
Art. XVI. Art. .'H wordt artikel 32; de 

woorden "3 1 en .-:i2" worden vervangen door 
.,en 30"; de "1" vóór Jid I vervalt; Jid 2 ver
valt. 
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Art. XVII. Artikel .H vervalt. 
Art. XVIII. Artikel .:15 wordt artikel 33; 

de woorden "31 en 34" worden vervangen 
door· ,,en ':IO". 

Art. XIX. Artikel :16 wordt artikel 34. 
Art. XX. Artikel :17 wordt artikel 35 ; de 

punt aan het slot van b wordt vervangen 
door een ountkomma; een nieuwe alinea 
wordt toegevoegd, luidende: 

"c. met voertuigen. welke niet in goed 
onderhouden staat verkeeren of waarvan de 
deelen, die met vaatwerk, maten, roerders en 
andere hulpmiddelen voor den verkoop in 
aanraking komen, niet rein zijn.". 

Art. XXI. Artikel .:18 wordt artikel 36. 
Art. XXII. Art . . :IQ wordt artikel 37; in 

lid 2 worden de woorden "zonder het vaat
werk te openen" gewijzigd in "zonder dat het 
vaatwerk wordt geopend". 

Art. XXIII. Artikel 40 wordt artikel 38 ; 
in lid 1, onder b, worden achter het woord 
,,bevat" toegevoegd de woorden: ,, , met uit 
zondering van melkleidingen, waarvan de sol
deerlegeering ten hoogste 40 % lood mag be
vatten.". 

Art. XXIV. De artikelen 41, 42 en 43 
worden respectievelijk artikel .~Q. 40 en 41. 

Art. XXV. Waar in het Melkbesluit of de 
Methoden van Onderzoek is vermeld "zuur
graad" wordt daarvoor in de plaats gelezen 
,,zuurtegraad''. 

Art. XXVI. In de METHODEN VAN 
ON DERZOEl{ worden de volgende wijzi 
gingen en aanvullingen aangebracht: 

I. De aanhef wordt als volgt gewijzigd: 
Het gehalte aan bestanddeelen van melk 

wordt uitgedrukt in een procentcijfer, dat het 
aantal grammen per 100 grammen melk aan
geeft, behalve het sediment, dat in cm3 per 
liter wordt opgegeven. 

Waar hieronder twee methoden van on
derzoek ter bepaling van een bestanddeel 
zijn vermeld, moet bij de uitkomst van het 
onderzoek worden opgegeven welke dezer 
methoden is toegepast. 

II. Het opschrift van Hoofdstuk 1, lui 
dende I. J\IELK EN MODELMELK wordt 
gewijzigd in: I. MEJ,I{. 

In Hoofdstuk I. MELK. onder A, worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

III. Onder 1. Soortelijk gewicht worden 
de woorden "tot op de 4e decimaal nauwkeu
rig" vervangen door "in vier decimalen" en 
vervallen de woorden "ten minste' ' voor "3 
uur". 

IV. Onder 2. ZuurteRraad wordt in de 2de 
alinea in plaats van "twee-procentige" gele
zen "tweeprocents". 

V. Onder 3. Katalasecij/er, wordt m 
plaats van "neutrale waterstofperoxyde- op
lossing ( ½ proc.)" gelezen "eener neutrale 
halfprocents oplossing van waterstofperoxy
de''. 

VI .- Onder 4. Reactie van Storch wordt 
het gegeven yoorschrift .vervangen door het 
volgende : 

,,Ongeveer 5 cm3 melk, verwarmd op onge
veer 35 ° C, worden gemengd-met 4 druppels 
eener halfprocents oplossing van wat erstof-
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peroxyde en 2 druppels Storch's reagens. 
Indien binnen .W seconden blauwkleuring 

der vloeistof plaats vindt, wordt de reactie 
als positief beschouwd. 

Zure melk en zure melkproducten dienen 
voor dit onderzoek van te voren te worden 
geneutraliseerd.". 

VII. Onder 4 bis. Reductaseproef vervalt 
het tûsschen haakjes geplaatste, beginnende 
met "5 cm3" erl eindigende met "195 cm3 
water". 

VIII. Tusschen 4 bis. Redudaseproef en 
5. Vrie~unt wordt ingevoegd : 

,,4ter. Phosphataseproel. 
In een stevige reageerbuis van ongeveer 25 

cm3 inhoud brengt men -achtereenvolgens 10 
cm3 der buffer-phenylphosphaat-oplossing, 
0.5 cm3 van de, zorgvuldig gemengde, melk 
en 3 druppels chloroform. De buis wordt met 
een rubberstop gesloten en gedurende 24 uur 
bij .:17° C bewaard. 

Na afkoeling tot kamertemperatuur wor
den 4.5 cm3 van het verdunde reagens van 
Folin- Ciocalteu toegevoegd en het mengsel 
tweemaal, met een tusschenpoos van 3 mi
nuten. krachtig geschud. Vervolgens wordt 
door asch-vrij filtreerpapier gefiltreerd. In 
een reageerbuis worden 10 cm3 van het fil
traat, dat volkomen helder moet zijn, ge
mengd met 2 cm3 van een 14 procents na
triumcarbonaat-oplossing en dit mengsel in 
kokend water verwarmd tot gasontwikkeling 
in de buis iuist zichtbaar wordt. De verwar
mingsbron wordt dan onder het kokend water 
verwijderd en de buis 10 minuten later uit 
het water genomen. Na afkoeling wordt de 
sterkte der ontstane blauwe kleur vergeleken 
met die, well--e tee:elijkertijd verkregen is bij 
een op dezelfde wijze uitgevoerde proef, waar
bij in plaats van 0.5 cm3 der oocspronkelijke 
melk gebruikt is o._,; cm3 van dezelfde melk 
die gedurende ,; minuten in een kokend wa
terbad op 100° C is verwarmd geweest. 

Indien de kleur, met de oorspronkeliike 
melk verkregen. sterker is dan die met de al
dus verwarmde melk, wordt phosphatase ge
acht aanwezig te zijn. 

Wordt het onderzoek niet binnen 12 uur 
na het nemen van het monster verricht, dan 
dient dit bij een temperatuur van ten hoogste 
6° C te worden bewaard." . 

IX. Onder,;. Vriespunt vervallen in den 
eersten regel de woorden " ten minste", in de 
derde alinea worden "1/00" en "2/000" ver
vangen door resp . ,,0.01" en "0 1002" en "ge
distilleerd" door .. e:edestilleerd"; de laatste 
alinea wordt vervangen door de volgende : 
"Het J?:Cvonden vriespunt van de melk wordt 
gecorrigeerd voor den invloed van eventueel 
toegevoegd conserveermiddel.". 

X . Onder 6. Soort~lijk Rewicht en br.e
kinRsindex van het serum, worden in de 2de 
alinea de woorden "tot op de 4e decimaal 
nauwkeurig" vervangen door: .,in vier deci-
malen". ., 

XI. Onder 7. Vet wordt in plaats van 
,vetbetaling" gelezen "vetbe paling". 

XII. Onder 8. Melksuiker wordt het ge
geven voorschrift vervangen door het vol
gende : 
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"Tien g melk worden met water tot 100 
cm3 aangevuld. Van deze vloeistof worden 
-10 cm3 in een Erlenmeyerkolf van 300 cm3 
vermengd met 25 cm3 koperproefvocht vol
gens Luff-Schoorl en met zooveel water, dat 
het volume 50 cm3 bedraagt. Na toevoeging 
van eenige korreltjes puimsteen wordt de 
kolf aan een koeler verbonden. De vloeistof 
wordt nu in ongeveer 2 minuten aan de kook 
gebracht en - geplaatst op een metalen 
glaasje, voorzien van een asbesten plaat met 
een cirkelvormige opening, waarin de kolf net 
past - gedurende 10 minuten juist aan de 
kook gehouden. Nu wordt snel afgekoeÎd, 

.waarna l.'i cm3 eener twintigprocents oplos
sing van ioodkalium en vervolgens, zeer voor
zichtig, 25 cm3 zwavelzuur (6 N) worden 
toegevoegd. Het afgescheiden jod'ium wordt 
met 1/10 N natriumthiosulfaat getitreerd, 
met behulp van zetmeeloplossing als indica
tor. 

Een zelfde proef wordt verricht met 25 cm3 
van het proefvocht, verdund met 25 cm3 
water. 

Uit het verschil der beide titraties wordt 
de aanwezige hoeveelheid melksuiker bere
kend met behulp van onderstaande tabel en 
uitgedrukt als melksuiker per 100 g melk. 

Zure melk en zure melkproducten dienen 
van te voren te worden geneutraliseerd. 

1 

2 

:l 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

3,6 

7,3 1 

11,0 

:. 14,7 

1 18,4 

1 

1 

22,l 

25,8 

29,5 1 
33,2 

37,0 

40,8 

44,6 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3.7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,8 

3,8 

3,8 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1 48,4 
1 

52,2 
1 

1 56,0 
1 
! 59,9 
i 

1 
63,8 

: 67,7 

1 71 ,7 

75,7 

1

, 79,8 

83,9 

! 
88,0 

6 
3,8 

3,8 

3,8 

3,9 

3,9 

3,9 

4,0 

4,0 

4,1 

4,1 

4,1 

XIII. 9. Eiwit, wordt gelezen als volgt : 
"In 10 g melk wordt de stikstof volgens 

Kjeldahl bepaald en de gevonden hoeveel
heid in g, vermenigvuldigd met 64, als eiwit
gehalte aangemerkt.". 

XIV. Onder X Droop_rest, wordt inge
voegd de zin: ,,Voor de bepaling van de vet
vrije droogrest van taptemelk wordt in bo-
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venstaande formule de factor, 1,17 vervan
gen door 0,17.", , 

XV. Onder 12. Conserveermiddelen en 
kleurstoffen wordt het volgénde gewijzigd: 

Onder r. d. salicylzuur vervalt de laatste 
regel luidende: ,,Een violette kleur wijst sa
licylzuur aan" en in plaats daarvan wordt 
toegevoegd: 

Bij aanwezigheid van salicylzuur ontstaat 
met ferrichloride een violette kleur, welke bij 
toevoeging van spiritus of weinig azijnzuur 
niet verdwijnt en wordt met broomwater een 
wit neerslag waargenomen.", 

Onder r. d. Benzoëzuur wordt de geheele 
eerste alinea vervangen door het volgende: 

,,Een onderdeel van het residu - ten hoog
ste 5 mg - wordt gemengd met 10 druppels 
sterk zwavelzuur en met, hetzij een druppel 
rookend salpeterzuur of salpeterzuur van 65 
procent, hetzij ongeveer .~o mg kaliumnitraat, 
en daarna gedurende ::i minuten op 180° C 
verhit. Na afkoeling wordt de vloeistof ver
dund met 2 tot .'I cm3 water, met ammonia 
alkalisch gemaakt en gekookt. Aan de afge
koelde vloeistof wordt, hetzij eenig zwavel
ammonium, hetzij ongeveer 40 mg zoutzure 
hydroxylamine toe~evoegd. In beide geval
len bewijst het ontstaan van een roodbruine 
kleur de aanwezigheid van benzoëzuur.". 

Onder e. Fluoorverbindin~en wordt in het 
begin in plaats van "van het serum" gelezen: 
"verkregen bij de serumbereiding" en wordt 
in op één na den laatsten zin achter natrium
chloride ingevoegd "of bariumchloride" en in 
den laatsten zin achter natriumfluoorsilicaat 
de woorden "of kristallen van bariumfluoor
silicaat". 

Onder 2 c. wordt in plaats van "een wollen 
draad" gelezen: .,een witte wollen draad". 

XVI. Onder Hoofdstuk V. YOGHURT, 
MRLI{YOGHlJUl' vervalt de punt na de 
eerste alinea en wordt toegevoégd: ,, • even
tueel na verdunning met water.". 

XVII. Onder Hoofdstuk VIl. BACTE
RIOLOfHS<m ONIIERZOEI{ VAN GE
STERILISKl'.:RDE MELK. 

De eerste alinea wordt vervangen door de 
volgende: ,,Het monster wordt in de origi
n!!ele verpakking bij ::i5°-_,i7° C gedurende 
ten minste .'I dagen bewaard of korter als be
derf zichtbaar is ingetreden.". 

XVIII. Onde, Hoofdstuk VIII. BAC'J'F.• 
RIOLO OISUH ONDERZOEK V.AN (;lE. 
PASTEURI&EERDE :i\IELK wordt onder 
r de derde zin gelezen als volgt: ,,De schalen 
met bouillongelatine blijven ten hoogste 5 
maal 24 uur bij 22 ° C bewaard, die met 
bouillon-agar r maal 24 uur bij ::is° C en 
daarna ten hoogste 4 maal 24 uur bij 22° C.", 

Onder 2. Coliproef wordt in plaats van 
,,35° C" gelezen "::15°-37° C". 

XIX. Na Hoofdstuk VIII wordt een 
nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende: 

,,IX. A.N"DERE M:ELI(PRODUCTEN: 
Bepaling van de droge stof van karne

melkspap en weipap geschiedt door een hoe
veelheid van 10 gram van de goed homogeen 
gemaakte waar met een ongeveer 2 à 3-vou
dige hoeveelheid zand gemengd gedurende 2 
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uren te drogen op het waterbad en daarna 
gedurende een half uur bij 102°-105° C. Het 
gewichtsverlies wordt als water aangemerkt. 

De bepaling van het gehalte aan melkzuur 
geschiedt door de bepaling van den zuurte
graad en dezen te herleiden op melkzuur. 

De bepaling van het gehalte aan melksui
ker geschiedt, als aangegeven in deze metho
den 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 aan lactose 
en het aldus verkregen getal te vermenigvuL 
digen met 100/8;;.". 

XX. In de LIJST VAN REAGENTIA 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

Tusschen Azijnzuur en Ferrichloride wordt 
ingevoegd: 

,,*Bulier-phenylphosphaatoplossing. 
1,oq g dinatrium-phenylphosphaat en 11,54 

g natrium- diaethylbarbituurzuur (veronaal
natrium) worden met water tot 1 1 opgelost, 
waarna nog s cm3 chloroform worden toege
voegd. Deze oplossing dient in de ijskast te 
worden bewaard. 

Ook kan gebruik worden gemaakt van buf
fertabletten, die bovengenoemde chemicaliën, 
chloroform uitgezonderd, in zoodanige hoe
veelheid bevatten, dat 1 tablet moet worden 
opgelost in .~o cm3 water. Men voegt hieraan 
dan nog enkele druppels chloroform ter con
serveering toe.". 

Formaline. Dit reagens vervalt. 
Kaliumlerrocyanide. Dit reagens vervalt. 
Tusschen Kalkmelk en Natronloog worden 

ingevoegd: 
,,Methyleenblauwoplossing. 
5 cm3 eener verzadigde oplossing van me

thyleenblauw (C10H1sN3SCl)2ZnCl2H2O in 
spiritus worden vermengd met '195 cm3 wa
ter. 

Natriumhexametaphosphaatoplossing. 
Een oplossing van 4,5 g natriumhexamc

taphosphaat (NaP03) 6 met q5,5 g water. 
Natriumcarbonaatoplossing. 
Een oplossing van 14 g watervrij natrium

carbonaat (Na2CO3) met 86 g water.". 
Tusschen Phenolphtaleïen en Spiritus ver

dunde worden ingevoegd: 
,,*Reagens Folin-Ciocaltue. 
100 g natriumwolframaat (Na2WO4 2H2O) 

en 25 gnatriummolybdaat (Na2MoO4 2H2O) 
worden opgelost in 700 cm3 gedestilleerd wa
ter in een kookkolf, welke door middel van 
een slijpstuk aan een terugvloeikoeler kan 
worden verbonden. Na toevoeging van 50 
cm3 phosphorzuur van 8;; pct., 100 cm3 zout
zuur van 38 pct. en enkele korreltjes puim
steen wordt zachtjes gedurende 10 uur met 
koeler gekookt. Na afkoeling worden 150 g 
lithiumsulfaat, sa cm3 water en 4 à 6 drup
pels vloeibaar bromium toegevoegd en zon
der koeler 15 minuten gekookt, ten einde de 
overmaat bromium te verwijderen. Na af
koeling wordt de vloeistof in een maatkolf 
van 1 1 overgebracht, met water aangevuld 
en gefiltreerd. D e vleoistof moet een goud-
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, gele kleur hebben en dient koel te worden 
bewaard. 

*Reagens Folin-Ciocaltue, verdund. 
1 volume van het reagens Folin-Ciocaltue 

wordt vermengd met 2 volumina natriurn
hexametaphosphaatoplossing. Dit verdunde 
reagens dient niet langer dan 14 dagen te 
worden bewaard:" . 

Van stijfseloplossing wordt het opschrift 
gewijzigd in zetmeeloplossinR, terwijl de laat
ste zin van het voorschrift aldus wordt gelè
zen: ,,Dit mengsel wordt 3 minuten juist aan 
de kook gehouden.". ' 

Zinkacetaat. Dit reagens vervalt. In plaats 
hiervan wordt toegevoegd: 

,, Waterstof peroxydeoplossinA. 
Een neutrale oplossing van H2O2 in water, 

die o,.~ pct. H 2O2 bevat.". 
XXI. LlJST VAN TITERVL0EIST0F

FEN. 
De bestaande lijst wordt vervangen door de 

volgende : , 
.,¼ Normaal Loog. E en koolzuurvrije op

lossing van kaliumhydroxyde of natrium
hydroxyde in zooveel water dat 20 cm3 der 
oplossing 50 erna 1/10 N oxaalzuur ter neu
tralisatie vereischen. 

Koperproefvocht volRens Lulf-Schoorl. 
25 g kopersulfaat (CuSO,1, s H2O), zoo 

goed mogelijk ijzervrij, worden opgelost iri 
100 cm3 water, 50 g citroenzuur (CoH sO1, 
H2O) in -~o cm3 water, en 188 g zuivere soda 
(Na2CO3,1OH2O) worden door mengen met 
300 à 400 cm3 kokend water in oplossing ge
bracht. De citroenzuuroplossing wordt onder 
voorzichtig omschudden in de afgekoelde so
daoplossing geschonken ~n bij het aldus ver
kregen mengsel de oplossing van kopersulfaat 
gevoegd, waarna wordt afgekoeld en aange
vuld tot 1 1. Van een eventueel ontstane troe
beling wordt na 1 dag staan afgeschonken of 
af gefiltreerd. 

Ter controle der alkaliteit worden 10 cm3 
tot 100 cm3 verdund en 10 cm3 dezer ver
dunde oplossing, na toevoeging van 2 5 cm3 
zoutzuur 1/10 N, gedurende 1 uur in open 
kolf op het waterbad verwarmd, waarbij zorg 
wordt gedragen, dat het volume der vloeistof 
niet merkbaar verandert. Na afkoeling wordt 
met 1/10 N alkali terug getitreerd, met be
hulp van phenolphtaleïen als indicator, 
waarbij 6 cm3 1/10 N alkali moeten noodig 
zijn. 

1i10 Normaal Natriumthiosulfaat. 
Een oplossing in water, welke 24,805 g 

Na2S2O3,5H2O per 1 bevat.". 
Art. XXVII. De besluiten van den Se

cretaris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken van 8 April 1941 (Nederland
sche Staatscourant van 17 April 1941, no. 
74) van 29 December 1g41 (Neder!andsche 
Staatscourant van 21 Januari 1942, no. 14) 
van 10 Februari 1044 (Nederlandsche 
Staatscourant van 21 Maart 1944, no. 56) 
van s Juli 1944 (Nederlandsche Staatscou
rant van Q Augustus 1Q44, no. 154) vervallei;i. 

Art. XXVIII. Pe tekst van het Melkbe
sluit (Staatsblad 1q2q, no. 4.'Û, zooals deze 
thans luidt, zal bij Koninklijk besluit op-
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nieuw worden afgekondigd. 
Art. XXIX. Dit besluit treedt in werking 

met ingang van den dertigsten dag na dien 
der dagteekening van het Staatsblad, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatshlad zal worden geolaast en waa--van 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 5den· November 1946. 

WILHELMINA. 
D e Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitf},ef}, . 26 Nov. r946.) 
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8 November r946. WET, houdende voor
loopige voorzieningen betreffende de 
bezoldiging van de rechterlijke macht. 

Bijl. Hand. Il 45/46, 2IJ'. 
Hand. II 46/47, bladz. rB-22. 
Bijl. Hand. I 46/47, 2r3. 
Hand. 1 46/47, bladz. 62. 

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

dat het wenschelijk is eenige voorloopige 
voorzieningen te treffen met betrekking tot 
de bezoldiging van de rechterlijke ambtena
ren bij den Hoogen Raad, de gerechtshoven, 
de arrondissements-rechtbanken en de kan
tongerechten en van de leden der militair
rechterlijke macht; 

Zoo is het,dat Wij,denRaad van State enz. 
Art. 1. In afwijking van het bepaalde in 

de artikelen 1-4 en 6 der wet van !'i Juli 
1910, Staatsblad No. 181, en in de artikelen 
4-6 der wet van 20 Juni 1913, Staatsblad 
No. 292 , worden de jaarwedden van de 
rechterlijke ambtenaren bij den Hoogen 
Raad, de gerechtshoven, de arrondissements
rechtbanken en de kantongerechten en van 
de leden der militair-rechterlijke macht 
vastgesteld op de hieronder vermelde be
dragen. Boven deze jaarwedden worden tij
élelijke toelagen toegekend tot de achter elk 
jaarwedde-bedrag genoemde bedragen: 
f rr,799 (f 513). Président van en Procu 

reur-Generaal bij den Hoogen Raad. 
f 10 ,327 (f 449). Vice-president van den 

Hoogen Raad, President van en Procu
reur-Generaal bij het gerechtshof te 
's-Gravenhage en Amsterdam. 

f 9833 (f 427). President van en Procureur· 
Generaal bij het gerechtshof te 's-Her
togenbosch, Arnhem en Leeuwarden. 

f 9350 (f 406). Raadsheer in en Advocaat
Generaal bij den Hoogen Raad, Vice
President v. h. gerechtshof te 's-Graven
hage en Amster.dam, President van en 
Officier van Justitie bij de arrondisse
ments-rechtbank te 's-Gravf:nhage, Rot
terdam en Amsterdam. 

f 8855 (f 385). Vice-president van het ge
rechtshof te 's-Hertogenbosch, Arnhem 
en Leeuwarden. 

f 8361 (f 363). Raadsheer in en Advocaat-

Generaal bij het gerechtshof te 's-Gra 
venhage en Amsterdam, Vice-president 
van de arrondissements-rechtbank te 
's-Gravenhage, Rotterdam en Amster
dam. 

f 78_66 (f 342). Raadsheer in en Advocaat
Generaal bij het gerechtshof te 's-Her
togenbosch, Arnhem en Leeuwarden, 
President van en Officier van Justitie 
bij een arrondissements-rechtbank der 
eerste klasse (behalve te 'c · Gravenha
ge, Rotterdam en Amsterdam), Kan
tonrechter te 's-Gravenhage;'Rotterdam 
en Amsterdam. 

f 7383 (f 321). Rechter in en Substituut
officier van justitie bij de arrondisse
ments-rechtbank te 's-Gravenhage, Rot
terdam en Amsterdam, Kantonrechter 
te 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Heer
len, An1hem, Nijmegen, Enschede, Lei 
den, Hilversum, Haarlem, Utrecht, 
Leeuwarden en Groningen President 
van en Fiscaal bij een krijgsraad voor 
de zeemacht, President van en Audi
teur-militair bij een· krijgsraad voor de 
landmacht. 

f 6889 (f 299). Vice-President van een ar 
rondissements-rechtbank der eerste klas 
se (behalve te 's-Gravenhage, Rotter
dam en Amsterdam), President van en 
Officier van Justitie bij een arrondisse
ments-rechtbank der tweede klasse, 
kantonrechter te Breda, Tilburg, Maas
tricht, Roermond, Zwolle, Almelo, D elft, 
Schiedl;Ull, Dordrecht, Middelburg, Alk
maar en Amersfoort, militair lid van 
het Hoog Militair Gerechtshof. 

f 6394 (f 278). Griffier van den Hoogen 
Raad, van het gerechtshof te 's-Graven
hage en Amsterdam en van de arrondis
sementsrechtbank te 's-Gravenhage, 
Rotterdam en Amsterdam, Rechter in 
en Substit.-officier van Justitie bij een 
arrondissements-rechtbank der eerste 
klasse (behalve te 's-Gravenhage, Rot
terdam en Amsterdam) , Vice-president 
van een

1 
arrondissements-rechtbank der 

tweede klasse, kantonrechter tweede 
klasse. 

f 5900 (f 2.~6). Griffier van het gerechtshof 
te 's-Hertogenbosch, Amhem en Léeu
warden, Griffier van een arrondisse
ments-rechtbank der eerste klasse (be
halve te 's-Gravenhage, Rotterdam en 
Amsterdam), R echter in en Substituut
officier van justitie bij een arrondisse
ments-rechtbank der tweede klasse, 
Griffier van het kantongerecht te 's Gra
venhage, Rotterdam en Amsterdam , 
Kantonrechter derde klasse. 

f 5417 (f 23;,;) . Griffier van een arrondisse
ments-rechtbank der tweede klasse. 

f 4727 (f 20.~). Griffier yan het kantonge
recht te 's-Hertogenbosch, Eindhoven, 
Heerlen, Arnhem, Niimegen, Enschede, 
Leiden, Hilversum. Haarlem, Utrecht, 
Leeuwarden en Groningen. 

f 4336 (f 188). · Substituut-griffier bij den 
Hoogen Raad en bij een gerechtshof. 
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f 3349 (f 148) tot f 43:14 (f 188). Substituut
griffier bij een arrondissements-recht
bank der eerste klasse, Ambtenaar van 
het openbaar ministerie bij de kanton
gerechten. griffier v . h. kantongerecht 
te Breda, Tilburg, Maastricht, Roer
mond, Zwolle, Almelo, Delft, Schiedam, 
Dordrecht, Middelburg, Alkmaar en 
Amersfoort. · 

f 2855 (f 126) tot f 3830 (f 166) . Substituut
griffier bij een arrondissements-recht
bank der tweede klasse en bij het kan
tongerecht te 's-Hertogenbosch, Eindho
ven, Heerlen, Arnhem, Nijmegen, En
schede, 's-Gravenhage, Leiden, Rotter
dam, Amsterdam, Hilversum, Haarlem, 
Utrecht, Leeuwarden en Groningen. 
Griffier van een kantongerecht tweede 
klasse. 

l 2373 (f 106) tot f :~830 (f 166) . Substituut
griffier bij het kantongerecht te B reda, 
T ilburg, Maastricht, Roermond, Zwolle, 
Almelo, Delft, Schiedam, Dordrecht, 
Middelburg, Alkmaar en Amersfoort, 
Griffier van een kantongerecht derde 
klasse. 

2. Voor de toepassing van artikel I wor
den de arrondissements-rechtbanken te 
Roermond, Zutphen: Almelo, Dordrecht en 
Alkmaar gerekend te behooren tot de eerste 
klasse. 

3. In afwi_jking van het bepaalde in het 
voorlaatste lid van artikel .3 der wet van 5 
Juli 1910, Staatsblad No. 181, wordt ·het be
drag der aldaar bedoelde vergoeding gesteld 
op f 4Q.~. vermeerderd met een tijdelijken 
toeslag van f 2 1. 

4 • . In afwijking van het bepaalde in het 
tweede lid van artikel s der wet van 5 Juli 
1g10, Staatsblad No. 181 , wordt het bedrag 
der aldaar bedoelde vergoeding gesteld Óp 
f g8g, vermeerderd met een tijdelijken toe
slag van f 43. 

5. In afwijking van het bepaalde in het ..., 
eerste en tweede lid van artikel 6 der wet 
van -~ Juli 1g10, Staatsblad No. 181, worden 
de aldaar vermelde bedragen gesteld op on
derscheidenlijk f 1gs (vermeerderd met _een 
tijdeli jke toelage van f 8), f Q7S (vermeer
derd met een tijdelijke toelage van f 40) , 
f 241 (vermeerderd met een tUtlelijke toe-

• lage van f 10) en f 14s7 (vermeerderd m et 
een tijdelijke toelage van f 60). 

Voor de ambtenaren vallende in de bezol
digingsschaal f 28ss tot f :18.w bedraagt, in 
zooverre zij gehuwd of gehuwd geweest zijn 
of eenige kostwinners zijn, in afwijking van 
het bepaalde in artikel 1 en i~ het eerste lid 
van dit artikel de tijdelijke toelage boven de 
aanvangsjaarwedde in plaats van f 126 : 
f 14.~-

Voor de ambtenaren vallende .in de bezol
digingsschaal f 2:173 tot f .38.w bedraagt, in 
zooverre zij gehuwá of gehuwd geweest zijn 
of eenige kostwinne-s zijn, in afwijking van 
het bepaalde in artikel 1 en in bet eerste lid 
van dit artikel de tiideliike toelage boven de 
aanvangsiaarwedde in olaats van f 106 : f 202, 
de tijdelijke toelage boven de jaarwedde na 

1946 

twee jaar dienst in plaats van f 114 , f 220 
en de tijdelijke toelage na vier jaar dienst in 
plaats van f 122 : f 2,37. 
- 6. Het bepaalde in artikel 8 der wet van 

5 Juli 1g10, Staatsblad No. 181, en in artikel 
8 der wet van 20 Juni 1g13, Staatsblad No. 
292, vindt toepasing in dier xoege, dat de kin
dertoelage wordt genoten overeenkomstig de 
thans voor de burgerlijke Rijksambtenaren 
geldende regeling. 

7. De woorden "de in gezinsverband le
vende", voorkomende in artikel g der wet van 
5 Juli 1910, Staatsblad No. 181, en in artikel 
9 der wet van 20 Juni 1913, Staatsblad No. 
292, worden geacht te zijn vervallen. 

S. In afwijking van het bepaalde in het 
tweede lid van artikel 4 der wet van 20 Juni 
1913, Staatsblad No. 2g2, wordt het bedrag 
der aldaar bedoelde vergoeding gesteld op 
f g8g, vermeerderd m et een tijdelijken toe
lage van f 4.3, 

9. Boven de bezoldiging, vermeerderd 
met de in de artikelen .3, 6 'en 8 bedoelde ver
goedingen en toelagen. ontvangen de rechter
lijke ambtenaren, genoemd in artikel 1, ge
rekend van 1 September 1945, bij wijze van 
tijdelij ken maatregel, een tijdelijke overbrug
gingstoelage. 

Deze overbruggingstoelage bedraagt : 
a. voor gehuwden en ongehuwden eenige 

kostwinners f 240 per jaar en 
b . voor ongel:Îuwden, niet eenige kost

winners f 120 per jaar. 
10. Indien een ongehuwde rechterlijke of 

militair-rechterlijke ambtenaar van 35 jaar 
of jonger in het huwelij k treedt, ontvangt hij 
over den diensttijd, gedurende welken hij aan 
den ongehuwdenaftrek onderworpen is ge
weest. een uitkeering naar reden van 3 ten 
honderd per jaar, met een maximum van 1.5 
ten honderd, van de jaarwedde, welke hij op 
den dag, voorafgaande aan het huwelijk, ge.
niet, met inbegrip van de vergoedingen en 
toelagen, welke krachtens de wet worden ge
noten. voor zooveel noodig met den onge
huwdenaf trek verminderd. 

ll. Wachtgelden genoten krachtens arti
kel 2 der wet van 17 November 103_3, Staats
blad No. 606, worden verh;wgd in d ier voege 
dat de daaraan ten grondslag liggende jaar
wedde wordt gesteld op het bedrag, dat zij 
ingevolge artikel 1 zou hebben beloopen, de 
tijdelijke toelage inbegrepen. 

Voor de-toepassing van het in het eerste lid 
bepaalde worden de voormalige arrondisse
ments-rechtbanken te Tiel en te Winschoten 
geacht te behoore~ tot de tweede klasse . 

12. Het be'sluit van den Secretaris-Gene
raal van het Deoartement van Justitie va., ~o 
Juni 1944 betreffende wijziging en aanvulling 
van artikel Q der Wet van s Juli 1910 
(Staatsblad No. 181) tot regeling van de sa
menstelling van den hoogen raad, de ge
rechtshoven. de arrondissements-rechtbanken 
en de kantongerechten en van de jaarwedden 
der rechterlijke ambtenaren, alsmede van de 
klassen der rechtbanken en kantongerechten 

· (Nederlandsche Staatse-0urant van 4 Septem-
1 ber 1944, No. 172) , vervalt. ✓ • 
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13. Deze wet wordt geacht te zijn in wer
king getreden op 1 Januari 1945. Tot dien 
datum wordt de beschikking van den Secre
taris-Generaal van het Department v an 
Justitie van 20 December 1g41, No. IIOO A, 
voor zooveel betreffende de jaarwedden, ver
goedingen en toelagen van rechterlijke amb
tenaren, gerekend van kracht te zijn geble
ven. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 8sten 

November · 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Marine, 
J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

De Min. v . justitie, J . H . VAN MAARSEVEEN. 

De Min. van Oorlog,,.A. H . J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. z9 Nov. 1946). 

S. G 316 

8 November 1946. BESLUIT tot wijziging 
en aanvulling van het Bezoldigingsbe
sluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 
(Staatsblad 1933, no. 783), laatstelijk 
gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 
29 Juni 1946 (Staatsblad No. G 161) . 

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

Binnenlandsche Zaken dd. 3 October 1946, 
no. 9197/R, Afdeeling Ambtenarenzaken, Bu
reau II, daartoe gemachtigd door den Raad 
van Ministers; 

Gelet op artikel 65 van de Grondwet, op 
artikel 125, eerste lid, van de Ambtenaren
wet 1929 en op het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1934, laatstelijk ge-· 
wijzigd bij Ons besluit van 29 Juni 1946 
(Staatsblad no. G 161); 

Overwegende, dat het wenschelijk is voren
genoemd Bezoldigingsbesluit opnieuw te wij
zigen en aan te vullen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 October 1946, no. 18); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van Binnenlandsche Za
ken van 1 November 1946, no. 9470/R , Af
deeling Ambtenarenzaken, Bureau II; 

Hebben ·goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In vórengenoemd Bezoldigings

besluit de navolgende wijzigingen en aanvul
lingen aan te brengen: 

I. Gerekend van 16 September 1941 : 
In bijlage A I: 
In de ·schalen 1, 10, 32 ; 51, 61, 90, 93, 94, 

107, 142 , 184, 213 en 250 wordt onder de af
deeling Sociale Zakeh als laatste inschrijving 
opgenomen het onder_;leel Rijksgeneeskundi
ge dienst met vermelding daaronder van de 
navolgende ambten: 

(sch. 1) Machineschrijver. 
(sch. 10) Schrijver 2e klasse. 

(sch. 32) Verpleger(ster) (uitwonend) *) 
(sch. 51) Schrijver 1e klasse. 
(sch. 61) Apothekersassistent. 

Verpleger 1e klasse met nootteeken **) . 
en opname aan den voet van de betref-
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fende bladzijde van de volgende noot:**) 
Deze rang geldt slechts voor gewezen 
militaire verplegers met den rang van 
sergeant en sergeant ie klasse. 

(sch. 90) Adjunct-commies. 
(sch. 93). Bureelàmbtenaar xe klasse. 
(sch. 94) Hoofdverpleger(ster) . *) 
(sch. 107) Bureelchef. 
(sch. 142) Commies. 
(sch. 184) Hoofdcommies. 
(sch. 213) Geneesheer 2e klasse. 
(sch. 250) Chef van den Rij ksgeneesk un

digen dienst. 
In de schalen 4g, 62, 65 en 239 wordt als 

laatste inschrijving opgenomen de afdeeling 
Sociale Zaken met het onderdeel Rijksge
neeskundige dienst met vermelding daaron
der van de navolgende ambten: 

(sch. 4g) Opzichter. 
(sch. 62) Bureelambtenaar 2e klasse. 
(sch. 65) Hoofd der keuken. 
(sch. 23g) Geneesheer ze klasse. 
In de schalen 1, 10, 14, 51 en go, afdeeling 

Defensie, vervalt het onderdeel Rijksmaga
zijn van ~eneesmiddelen, met de daaronder 
vermelde ambten resp. van Machineschrij 
ver, Schrij ver 2e klasse, Concierge, Schrijver 
ze klasse en Administr~tief ambtenaar. 

In Bijlage B I: 
In de groepen x, 3 en 4 wordt onder de af

deeling Sociale Zaken als laatste inschrijving 
opgenomen het onderdeel Rijksgeneeskun~ 
dige dienst met vermelding daaronder van de 
navolgende ambten : 

(gr. 1) Werkman. 
(gr. 3) Hospitaalbediende. 
(gr. 4) Apothekersbediende. 

Hospitaalbediende ze klasse. 
Vakman. 

In· de groepen 4 eh li, afdeeling Defensie, 
vervalt het onderdeel Rijksma~azijn van ge
neesmiddelen, met de daaronder vermelde 
ambten van Opzichter van de instrumenten
kamer en Chef-vakman. 

In bijlage B IV: 
In groep C wordt als laatste inschrijving 

opgenomen: 
Sociale Zaken. 

. Rijksgeneeskundige dienst. 
Naaister. 
Il. Gerekend van x Juli 1944 : • 
a . In b i jlage A I: 
In schaal 37 vervalt de afdee)ing Land

bouw en Visscherij en hetgeen daaronder is 
vermeld. 

In schaal 70 wordt onder de afdeeling 
Landbouw en Visscherij als eerste inschrij 
ving opgenomen: 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 
Landbouw. 

Assistent. 
In schaal 77, afdeeling Landbouw en Vis

scherij, vervalt de afdeeling Voorlichtings
dienst ten behoeve van den Landbouw, met 
het ambt van Hoofdassistent van een consu
lent **) en de daarbij behoorende noot aan 
den voet van de betreffende bladzijde. 

0 
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In schaal xo5, afdeeling Landbouw en Vis
scherij, wordt na het onderdeel Landbouw
hoogeschool en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen: 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 
Landbouw. 

Hoofdassistent. 
In schaal 163, afdeeling Landbouw en Vis

scherij, wordt als eerste inschrijving opge
nomen: 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den 
Landbouw. 

Hoofdassistent 1e klasse. 
b. In bijlage A I : . 
In schaal 61, afdeeling Landbouw en Vis

scherij, wordt na het onderdeel Staatsbosch
beheer en hetgeen daaronder is vermeld, op
genomen: 

Veeartsenijkundige dienst . 
Analist bij de Rijksseruminrichting. 
In bijlage B I: 
In groep 5a vervalt de afdeeling Land

bouw en Visscherij en hetgeen daaronder is 
vermeld. 

In groep 6, afdeeling Landbouw en Vis
scherij. wordt na het onderdeel Landbouw
hoogeschool en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen: 

Veeartsenijkundige dienst. 
Monteur bij de Rijksseruminrichting. 
c. In bijlage B I: 
In groep 3, afdeeling Binnenlandsche Za

ken, vervalt onder het onderdeel Staatsbe
drijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
het ambt van Magazijnbediende bij den 
Postchèque- en Girodienst. 

In groep 3a, afdeeling Binnenlandsche Za
ken, wordt onder het onderdeel Staatsbedrijf 
der Posterijen, TeletJ,rafie en Telefonie als 
tweede inschrijving opgenomen: 

Magazijnbediende bij den Postchèque- en 
Girodienst. 

d. In bijlage· A I: 
In schaal 28, afdeeling Binnenlandsche Za

ken, vervalt onder het onderdeel Staatsbe
drijf der Posterijen, TeletJ,rafie en Telefonie 
het ambt van Concierge te 's-Gravenhage. 

In schaal 51, afdec;ling Binnenlandsche Za
ken, wordt onder het onderdeel Staatsbedrijf 
der Posterijen, TeletJ,rafie en Telefonie in 
plaats van: 

Concierge te Amsterdam, Rotterdam 
opgenomen: 
Concierge te Amsterdam, 's-Gravenhage, 

Rotterdam. 
e. In bijlage E: 
Onder het hoofd Eerste klasse vervalt na 

de inschrijving •,.Schiedam" de toevoeging: 
(gedeelte, op 31 Juli 1q41 tot de eerste klasse 

· behoorende), terwijl onder het hoofd Derde 
klasse de inschrijving "Schiedam (overig 
deel)" wordt geschrapt. 

III. Gerekend van I Januari 1945 : 
a. In bijlage A I: 
In de schalen 1, 10, 51, 90, 93, 142, 184, 
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ax9, 243 en 247 wordt onder de afdeeling So
ciale Zaken als laatste inschrijving opgeno
men het onderdeel Staatstoezicht op de Zie
kenfondsen met de ambten van: 

Schaal 1. Machineschi;ijver. 
Schaal 10. Schrijver 2e klasse. 
Sohaal 51. Schrijver 1e klasse. 
Schaal · 90. Adjunct-commies. 
Schaal 93. Assistent-controleur. 
Schaal 142. Commies. 
Schaal 184. Hoofdcommies. 

Inspecteur. 
Schaal 219. Referendaris. 
Schaal 243 . Administrateur. 
Schaal 247. Secretaris. 
In de schalen 28, 154, 189 en 237 wordt als 

laatste inschrijving opgenomen de afdeeling 
Sociale Zaken met het onderdeel Staatstoe
zicht op de Ziekenfondsen, met vermelding, 
daaronder van de ambten van : ' 

Schaal 28. Concierge. 
Schaal 154. Controleur. 
Schaal 18g. Adjunct-accountant. 
Schaal 237. J\ccountant. 
In bijlage B I: 
In groep 2a wordt onder de afdeeling So

ciale Zaken als laatste inschrijving opgeno
men: 

Staatstoezicht op de Ziekenfondsen. 
Bode. • -

b . In bijlage A I: 
In schaal 51, afdeeling Landbouw en Vis

scherij, onderdeel- Voorlichtingsdienst ten be
hoeve van den Landbouw, wordt als eerste 
inschrijving opgenomen: 

Schrijver 1e klasse. 
In schaai' go, afdeeling Landbouw en Vis

scherij, wordt na het onderdeel landbouw
hoogeschool en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen: ,. 

VoorlichtintJ,sdienst ten behoeve van den 
Landbouw. 

Adjunct-commies. 
c. In bijlage A II: 
Onder het hoofd f 1600 ten hoogste, afdee

ling Financiën, wordt na het onderdeel Be
lastingdienst en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen: 

Domeinen. 
Bedrijfsleider van een Staatslandbouwbe

drijf. 
d. In bijlage A II: 
Onder het hoofd f a5ao ten hoogste vervalt 

de afdeeling Binnenlandsche Zaken met het
geen daaronder is vermeld. 

Onder hetboofd f :1700 ten hoogste, afdee
ling Binnenlandsche Zaken, onderdeel Arm
wezen, vervallen achter het ambt van "Se
cretaris van den Armenraad te:" de plaats
namen Alkmaar en Hilversum. 

Onder het hoofd f 1600 ten hoogste wordt. 
als eerste inschriiving opgenomen: 

Bln11c11lau1lscbe Zaken, 
Armwezen. 

Secretaris van den Armenraad te Vlaar
dingen. 
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Onder het hoofd l 4120 ten hoogste, afdee
ling Binnenlandsche Zaken, wordt de onder 
het onderdeel Armwezen voorkomende in
schrijving in dien zin gewijzigd, dat deze 
komt te luiden als volgt: 

Secretaris van den Armenraad te: Alk
maar, Arnhem, Groningen, Haarlem, Hilver
sum, Leiden. · 

e. In bijlage C: 
In hoofdstuk V, § 1, artikel n, wordt tus

schen den tweeden en laatsten volzin de vol
gende volzin ingevoegd : 

Is hij als vast onderwijzer verbonden aan 
eene lagere school, doch belast met de waar
neming van de betrekking van onderwijzer 
aan eene andere lagere school, dan gen~et hij, 
indien en voor zoover de waarneming een 
tijdvak van zestig achtereenvolgende dagen 
overschrijdt, eene wedde, welke overeenkomt 
met hetgeen hij op den voet van de voren
staande bepalingen zou genieten, indien hij 
voor vast tot onderwijzer aan laatstbedoelde 
school was benoemd( mits deze wedde voor 
hem voordeeliger is. 

f. In bijlage AI: 
In schaal 20. afdeeling Binnenlandsche Za

ken, onderdeel Staatsbedrijf der Posterijen, 
TeleRralie en Telefonie, wordt de noot, be
hoorende bij het ambt.van kantoorhouder 
van een hulpkantoor der _1e klasse a gewij
zigd in dier voege, dat deze komt te luiden 
als volgt: . 

De jaarwedde van den kantoorhouder van 
een hulpkantoor der 4e klasse bedraagt voor 
elk punt 1/a gedeelte van de jaarwedde, toe
komende aan een kantoorhouder met een ge
lijk aantal dienstjaren van een hulpkantoor 
der _1e klasse a, gerangschikt in dezelfde ge
meenteklasse, in welke breuk a voorstelt het 
minimum aantal Punten, hetwelk aan een 
hulpkantoor der 3e klasse a is to_egekend. 

g. In bijlage A I: 
In schaal 51, afdeeling Opvoeding, Weten

schap en Kultuurbescherming, wordt na het 
onderdeel Rijksuniversiteiten en Technische 
Hoogeschool en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen: 

Inspectie Lager Onderwijs. 
Schrijver re klasse ten bureele van den 

hoofdinspee2teur, de inspecteurs te Amster
dam, 's-Gravenhage e n Rotterdam, den in
specteur van de onderwijzersopleiding en den 
inspecteur van het buitengewoon lager on
derwijs. 

h . In bijlage AI: 
In schaal 22, afdeeline: Sociale Zaken, ver

valt het onderdeel R ijksinstituut voor de 
Volkséezondheid met hetgeen daaronder is 
vermeld. • 

In schaal 28 wordt als laatste inschrijving 
opgenomen: 

Soclale Zaken. 
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid . 
Concierge. 
i. In bijlage AI: 

In schaal 212, afdeeling Sociale Zaken, wor-
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den onder het onderdeel Rijksinstituut voor 
drinkwatervoorzieninR opgenomen de amb
ten van Bioloog (als eerste inschrijving) en 
van Secretaris ( als laatste insc,hrijving). 

j. In bijlage A I : 
In schaal go. afdeeling Justitie, wordt on

der het onderdeel Rijkstucht- en opvoedings
wezen als laatste inschrijving opgenomen : 
Administratief ambtenaar bij de Voogdij-
raden. · 

In schaal 142, afdeeling Justitie, wordt als 
laatste inschrijving opgenomen: 

Rijkstucht- en opvoedingswezen . 
Administratief ambtenaar re klasse bij de 

Voogdijraden. 
In bijlage A II : 
Onder het hoofd f 720 ten hoogste, afdee

ling Justitie, vervalt het onderdeel Rijks
'tucht- en opvoedinRswezen en hetgeen daar
onder is vermeld. 

Na het hoofd f ,z.,;o ten hoogste en het
geen daaronder is vermeld, wordt opgeno-
_men: 

I 3240 ten hoogste. 
Justitie. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Plaatsvervangend secretaris bij de Voogdij

raden. 
k. In biilage A I: 
In schaal 2::17, afdeeling Departementen 

van-Algemeen Bestuur, wordt als tweede in
schrijving opgenomen: 

Accountant bij het D epartement van Han.. 
de(; Nijverheid en Scheepvaart. 

IV. Gerekend van I September 1945: 
In bijlage A I: 
In schaal 2_,7 wordt na de afdeeling De

partementen van Algemeen Bestuur en het
geen daaronder is vermeld, opgenomen:. 

Hooge Colleges van Staat. 
Algemeene Rekenkamer. 

Accountant. 
V. Gerekend van 1 Januari 1946: 
In bijlage A I : 
In de schalen 162, 215 en 228 vervalt de af

deeling Hooge Colleges van Staat met het
geen daaronder is vermeld. 
• In schaal 184, afdeeling Hooge Colleges v . 
Staat, wordt onder het onderdeel Raad van 
State als eerste inschrijving opgenomen: · 

Commies van Staat. 
In schaal 232 wordt als eerst inschrijving 

opgenomen: 
Hooge Colleges van Staat. 

Raad van State. 
Referendaris . 
In schaal 24,, afdeeling Hooge Colleges. 

van Staat, wordt na het onderdeel Tweede 
Kamer der Staten-Generaal en hetgeen daar
onder is vermeld, opgenomen: 

Raad van State. 
Referendaris, chef der afdeeling geschillen 

van bestuur.-
K 2663 
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2. 1. Dit besluit treedt in werking op 
den tweeden dag, volgende op dien van de 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
zal worden geplaatst. 

:.i. Onze Ministers, hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem betreft, belast met de uit
voering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den ·Raad van State. 

Het Loo, den 8sten November 1946. 

WILHELMINA. 
De Minister-President, BEEL. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

De Min. van Buiten/. Zaken a.i., BEEL. 

De Min. v. Justitie, J. H . VAN MAARSEVEEN. 

De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

De Min. van Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Min. van Marine, 
J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

De Min. v . Op. W . en W. , J. A. RINGERS. 

De Min. van Verkeer, H. Vos. 
De Min. v. Econ. Zaken, HUYSMANS. 

De Min. v. L. , V . en V., S. L. MANSHOLT. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., J. A. JONK.'\<IAN. 

(Uitgeg. 29 November 1946). 
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8 November 1946. BESLUIT, tot gegrond
verklaring van h.et beroep van Dr. H . M . 
Hirschfeld tegen het hem verleende eer
vol ontslag, als bedoeld in artikel 1, sub 
a, van het Koninklijk besluit van ro Oc
tober 1945 (Staatsblad No. F 221), als 
Secretaris- Generaal van de voormalige 
Departementen van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en van Landbouw en 
Visscherij. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door Dr. H. M. Hirschfeld te 's-Gravenhage, 
tegen de beschikking van Onze Ministers 
van Handel en Nijverheid en van Landbouw, 
Visscherij en Voedselvoorziening van ro Mei 
1946, No. 06484 Kabinet, houdende zij n ont
slag als Secretaris-Generaal van de voorma
lige Departementen van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scl:!erij; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 September 1946, No. 1.~-~; 

Op de voordracht van Onzen Minister v. 
Economische Zaken van 18 October 1946, Af
deeling Juridische Zaken No. 77229 J.Z./Ka
binet, en van Onzen Minister van Land
bouw, Visscherij en Voedselvoorziening van 
18 October 1946, Afdeeline: Kabinet, No. 
10420; 

Overwegende. dat Onze Ministers van 
Handel en Nijverheid en ·van Landbouw, 

L. & S. 1946 
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Visscherij en Voedselvoorziening bij hun ge
meenschappelijke beschikking van ro Mei 
1946, No. 06484 Kabinet, gelet op artikel 2, 
lid 1, van Ons besluit van ro October 1945 
(Staatsblad No. F 221) r 0

• met ingang van 
ro Mei 1946 aan Dr. H . M. Hirschfeld eer
vol ontslag, als bedoeld in artikel r, sub a, 
van Ons besluit van ro October 1945 (Staats
blad No. F 221), hebben verleend als Secre
taris-Generaal van de voormalige Departe
menten van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Landb. en Visscherij; 2 °. hem 
een wachtgeld hebben toegekend op den voet 
van Ons besluit van -~ Augustus 1922 (Staats
blad No. 479), sedert gewijzigd; 

dat Onze beide Ministers daarbij hebben 
overwogen, dat Dr. H. M. Hirschfeld, Secre
taris-Generaal van de voormalige Departe
menten van Handel. Nijverheid en Scheep
vaart en van Landbouw en Visscherij, hoe
wel aan zijn trouw aan Koningin en Vader
land niet valt te twijfelen en hij inderdaad 
door zijn aanblijven ook veel schade en ont
redde ring wist te voorkomen, niettemin door 
het verleenen van medewerking aan den be
zetter ook in gevallen, waar een stellige wei
gering op haar plaats was geweest, een be
lemmerenden invloed uitoefende op den 
weerstand tegen den vijand van hen, die zich 
onvoorwaardelijk en · principieel tegen den 
bezetter en alle door dezen gepropageerde be
ginselen teweerstelden; dat Dr. Hirschfeld 
mitsdien niet kan worden gehandhaafd als 
Secretaris-Generaal ; 

dat Dr. Hirschfeld in beroep aanvoert, dat 
in de overweginf'en van de best-eden be
schikking niet volledig tot uitdrukking komt, 
welke arbeid door hem gedurende den tijd 
der bezetting in het belang van het Neder
landsche volk werd verricht en dat, indien de 
betrokken Ministers daarmede ten volle reke
ning zouden hebben gehouden. zooals de 
Commissie van advies, bedoeld in artikel 5, 
lid 4, van het Zuiveringsbesluit 1945 blijk
baar wel heeft gedaan, de conclusie voor de 
hand zou hebben gelegen, dat die punten in 
zijn beleid, die achteraf besch.9uwd wellicht , 
tot critiek aanleiding zouden hebben kunnen 
geven, wegvallen tegen de beteekenis. die 
ziin arbeid in het belang van het Nederland
sche volk heeft gehad, weshalve hii verzoekt 
de beschikking te willen intrekken; 

Overwegende, dat weliswaar tegen de hou
ding van Dr. Hirschfeld voornoemd gedu
rende den bezettingstij d als bezwaar moet 
worden ingebracht; dat hij blijk heeft ge-

' geven van onvoldoende begrip voor de groote 
geestelijke waarden van het verzet, met name 
zooals dit zich ·uitte in de ondergrondsch1:: 
actie. doch dat daartegenover in aanmerking 
behoo~en te worden genomen de onmisken
baar zeer groote en ook niet betwiste dien
sten, door Dr. Hirschfeld gedurende de vijf 
zeer moeiliike bezettingsjaren in zijn functies 
van Secretaris-Generaal van de voormalige 
Departementen van Handel. Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Visscherij 
aan het Nederlandsche volk bewezen, welke 
diensten bij het uitvoerige hernieuwde on-

21 
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derzoek door de Afdeehng voor de Geschil
len van Bestuur van den Raad van State 
meer dan tot dusverre duidelijk zijn gewor-
den; . 

dat derhalve, bij beschouwing van des ap
pellants beleid in zijn geheel, voor het ver
leenen van eervol ontslag, anders dan op ei
gen verzoek, aan.den appellant uit de voor
melde door hem bekleede functies, welke hij, 
naar uit de stukken valt af te leiden, zijner
zijds niet meer wenscht te vervullen, niet 
voldoende grond aanwezig is; 

Gezien Onze genoemde besluiten; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met gegrondverklaring van het be~oep de be
streden beschikking van Onze Ministers van 
Handel en Nijverheid en van Landbouw, Vis
scherij en Voedselvoorziening van 10 Mei 
1946 te vernietigen. 

Onze Ministers van Economische Zaken en 
van Landbouw, Visscheri j en Voedselvoorzie
ning zijn belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk met het rapport van Onze Mi
nisters in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur en aan den appellant. 

Het Loo, den 8sten November 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Econ. Zaken, HUYSMANS. 

De Min. v. L., V. en V., S. L. MANSHOLT, 

(UitRe~. 16 November 1946). 

Afdeeling Juridische Zaken. 
No. 77229 J.Z./Kabinet. 

Afdeeling Kabinet. 
No. 10420. 

's-Gravenhage, 18 October 1946. 
• Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge-
11chillen van Bestuur, deed ons toekomen het 
tot Uwe Majesteit gericht advies der Afdee
ling van 18 September 1946, No. 155, inzake 
het beroep van Dr. H. M. Hirschfeld te 
's-Gravenhage tegen de beschikking van de 

_ Ministers van Handel en Nijverheid en van 
Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
van 10 Mei 1946, No. 06484 Kabinet, hou
dende zijn ontslag als Secretaris- Generaal 
van de voormalige Deoartementen van Han
del. Nijverheid en Schëepvaart en van Land
bouw en Visscherij. 

Het door de Afdeeling voorgedragen ont
werp-besluit is van den volgenden inhoud: 

,,Wij WILHELMINA, enz: 
Beschikkende oo het beroeo, ingesteld door 

Dr. H. M. Hirschfeld te 's-Gravenhage te
gen de beschikking van Onze Ministers van 
Handel en Niiverheid, en van Landbouw, 
Visscherij en Voedselvoorziening van 10 Mei 
1946, No. 06484 Kabinet. houdende zijn ont
slag als Secretaris-Generaal van de voorma
lige Departementen van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij; 

3:t2 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 September IQ46, No. 1~~; · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Economische Zaken van en 
van Onzen Minister van Landbouw, Vis
scherij en Voedselvoorziening van ; 

Overwegende, dat Onze Ministers v. Han
del en Nijve:heid en van Landbouw, Vis
scherij en Voedselvoorziening bij hun ge
meenschappelijk besluit van 10 Mei 1946, ge
let op artikel 2, lid 1, van Ons besluit van 
10 October 194.~ (Staatsblad No. F 221) 1°. 
met ingang van 10 Mei 1946 aan Dr. H. M. 
Hirschfeld eervol ontslag, als bedoeld in ar
tikel 1, sub a. van Ons be~uit van 10 Oc
tober I04~ (Staatsblad No. F 221), hebben 
verleend als Secretaris-Generaal van de voor
malige Depa rtementen van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart en van Landbouw en 
Visscherij; 2 °. hem een wachtgeld hebben 
toegekend op den voet van Ons besluit van 3 
Augustus 1922 (Staatsblad No. 47q), sedert 
gewijzigd; 

dat Onze beide Ministers daarbij hebben 
overwogen, dat uit een ter zake ingesteld on
derzoek is gebleken, dat Dr. H. M. Hirsch
feld, Secretaris-Generaal van de voormalige 
Departementen van Handel. Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Visscherij, 
hoewel aan zijn trouw aan Koningin en Va
derland niet valt te twijfelen en hij inderdaad 
door ziin aanblijven ook veel schade en ont
reddering wist te voorkomen, niettemin door 
het verleenen van medewerking aan den be
zetter ook in gevallen, waar een stellige wei
gering op haar plaats was geweest, een be
lemmerenden invloed uitoefende op den 
'weerstand tegen den vüand van hen, die zich 
onvoorwaardeliik en orincipieel tegen den be
zetter en alle door dezen gepropageerde be
ginselen te weer stelden; dat Dr. H. M. 
Hirschfeld mitsdien niet kan worden gehand
haafd als Secreta ris-Generaal: 

dat Dr. H. M. Hirschfeld in beroep aan
voert, dat in de overwegingen van de bestre- ' 
den beschikking niet volledig tot uitdrukking 
komt. welke arbeid door hem gedurende den 
tijd der bezetting in het belang van het Ne
derlandsche volk werd verricht en dat, indien 
de betrokken Ministers daarmede ten volle 
rekening zouden hebben gehouden, zooals de 
Commissie blijkbaar wel heeft gedaan, de 
conclusie voor de hand zou hebben gelegen, 
dat die ounten in ziin beleid, die achteraf be
schouwd wellicht .tot critiek aanleiding zou
den hebben kunnen geven, wegvallen tegen 
de beteekenis. die zijn arbeid in het belang 
van het Nederlandsche volk heeft gehad, wes
halve hij verzoekt de beslissing te willen in-
trekken· ' 

Ove~egende, dat tegenover de onmisken
baar zeer groote diensten, door Dr. H. M. 
Hirschfeld gedurende de vijf zeer moeilijke 
bezettingsjaren in zijne functies van Secre
taris-Generaal van de Departementen van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Landbouw en Visscherij. speciaal op hét ge
bied der voedselvoorziening aan het Neder-
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landsche volk bewezen, de tegen hem aange
voerde gedragingen, welke den schijn konden 
wekken, dat hij zich zou hebben geabstra
heerd van het ondergrondsch verzet en te 
weinig oog zou hebben gehad voor het belang 
van den nationalen strijd in den afgeloopen 
-totalen oorlog, niet dermate van beteekenis 
kunnen worden geacht, dat er aanleiding zou 
bestaan om, in afwijking van de adviezen 
van de commissie van onderzoek onder voor
zitterschap van Dr. F. H. Fentener van Vlis
singen en van de commissie van advies, be
doeld in artikel 5, 4e lid, van het Zuiverings
besluit 1945, ten aanzien van den appellant 
aan dit besluit dan wel aan Ons besluit van 
IO October 1945 (Staatsblad No. F 221) toe
passing te geven; 

dat niet voorbij mag worden gezien, dat in 
de moeilijke omstandigheden, waarin de ge
noemde functionaris in het voor het Neder
landsche volk bij uitstek vitale belang der 
voedselvoorziening had te voorzien, de 
grootst mogelijke omzichtigheid vereischt 
was en tusschen verschillende klippen moest 
worden doorgezeild, waarbij volkomen vrij
heid van handelen uiteraard uitgesloten was; 
dat het aanblijven van den appellant tot het 
einde toe in 's lands belang volstrekt geboden 
was en dat tt>t iederen prijs voorkomen moest 
worden, dat het apparaat der voedselvoor
ziening in onkundige of verkeerde handen 
kwam· 

dat 'bij een ob_iective beoordeeling ván de 
zaak bezwaarlijk kan worden volgehouden, 
dat Dr. Hirschfeld bij zijne gedragingen en 
beslissingen blijk zou hebben gegeven van 
een al te groote volgzaamheid jegens den be
zetter, en daarbij Duitsche belangen meer 
dan voor de behartiging van het Nederland- .,., 
sche belang noodig was, zou hebben gediend; 

dat gewezen moet worden op zijn tallooze 
protesten, hetzij alleen, hetzii tezamen met 
andere Secretarissen-Generaal tegen diverse 
vorderingen van den bezetter, in strijd met 
het Landoorlogsreglement, tegen de behan
deling van Joodsche ambtenaren, tegen op
heffing van de deviezengrens. instelling van 
den Landstand, represailles en dergelijke en 
zijne pertinente weigering tot medewerking 
aan verschillende door de Duitsche autori
teiten geëischte maatregelen; 

dat bij het nemen van diverse beslissingen, 
waaraan de appellant onder de gegeven om
standigheden moeilijk ontkomen kon, en 
waarvan het onereus karakter bezwaarlijk 
kon worden ontkend. hij niettemin, en veelal 
met succes, gepoogd heeft de scherpe kanten 
er van af te viilen en de oogmerken van den 
vijand te verijdelen; 

dat in dit verband gewezen mag worden 
op des appellants medewerking ter zake van 
de invoering van de tweede distributiestam
kaart, welke om technische redenen zeker " 
gemotiveerd, om niet te zeggen noodzakelijk, 
mocht heeten, maar waardoor vele onder
duikers en degenen, die hen hielpen, in groote 
moeilijkheden• dreigden te geraken, welke 
medewerking evenwel niet is geschied dan 
nadat de toezegging van Duitsche zijde was 
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gedaan, dat politie-controle bij de uitreiking 
achterwege zou blijven, terwijl, nadat de uit
voering belangrijk .was vertraagd met voor
kennis van den appellant, door technische, 
door den bezetter niet te bevroeden, handig
heden de gevaren voor de onderduikers zoo
veel mogelijk zijn afgewend; 

dat voorts tegenover de benoeming van 
den N.S.B.-er Ruiter tot Directeur-Generaal 
van den Landbouw staat, dat deze eerst is 
geschied, _ nadat de anoellant de zekerheid 
verkregen had, dat hij dezen man geheel in 
handen had; 

dat, wat de invoering van bedrijfsorgani-, 
satie betreft, waarvan den appellant mede 
een grief wordt gemaakt, - daargelaten, dat 
het hier goeddeels een denkbeeld betrof, het
welk opk vóór den oorlog bij velen hier te 
lande instemming had gevonden -, deze 
geenszins, ZQÇals--van gene ziide-vvellicht was 
verwacht, dienstbaar is geworden aan de ver0 

sterking van het Duitsche oorlogspotentieel; 
dat de Mei-staking in 1q4~. waardoor de 

voedselvoorziening in gevaar gebracht werd, 
bezwaarliik van den aooellant had kunnen 
uitgaan; dat de mislukking daarvan niet aan 
hem kan worden verweten; dat h'i zich 
slechts heeft kunnen bepalen tot hare liqui
datie, en in ieder geval aan den eisch van den 
bezetter, dat de z.g. belhamels moesten wor
den gestraft, geweigerd heeft te voldoen; 

dat, wat aangaat de kwestie van het tee
kenen van de lovaliteitsverklaring door de 
studeerende ieugd, waa omtrent verschil van 
opvatting destijds mogelijk was, de appellant 
van meening is geweest, dat het zijn nut kon 
hebben, de studenten te doen toespreken en 
hen er op te wijzen, dat het niet alleen ging 
om hun positie, maar om die van het geheele 
Nederlandsche volk, en hij in de vergade-ing 
van de Secretarissen-Generaal zich bereid 
verklaard heeft zoodanig contact met de 
Rotterdamsche studenten te zoeken. doch 
dat hii, na een onderhoud met den Rector
Magnificus van de genoemde hoogeschool, 

' zich aan diens oordeel conformeerende, ven 
zijn voornemen heeft afgezien, zoodat hem 
ook in dit OPZicht geen verwijt treft; 

dat voor het overige bij de uitoefening van 
zoo gewichtige en verantwoordeliike functies, 
als door den appellant bekleed onder de zoo 
moeiliike en steeds wisselende omstandighe
den tiide,..s de bezetting, fouten en achteraf 
te betreuren tekortkomingen onvermijdelijk 
ziin en dan ook door den aPPellant ziin be
gaan, hetgeen door hem gaarne is erkend: 

dat ten aanzien van des appellants beleid 
in zijn éeheel beschouwd, voor een afkeurend 
oordeel geen plaats is, en voor het verleenen 
van eervol ontslag, anders dan op eigen ver
zoek, aan den aooellant uï"t de voo-melde 
door hem hekleede functies. welke hij, naar 
uit de stukken valt af te leiden. zijnerzijds 
niet meer wenscht te vervullen, geen gerech
te grond aanwezig is; 

Gezien Onze genoemde besluiten; 
Hebben goedE!evonden en verstaan: 

met gegrondverklaring van het beroep het 
bestreden besluit van Onze Ministers van 
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Handel en Nijverheid en van Landbouw, Vis
scherij en Voedselvoorzienipg van rn Mei 
1946 te vernietigen. 

Onze Ministers van Economische Zaken 
en van Landbouw, Visscherij en Voedselvoor
ziening zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit.". 

Aandachtige lezing van de overwegingen, 
die de Afdeeling ten grondslag heeft gelegd 
aan de in dit ontwerp-besluit- aan Uwe Ma
jesteit voorgelegde beslissing, geeft ons aan
leiding onder de Hooge aandacht van Uwe 

. Majesteit te brengen, dat daarin op een be-
langrijk aspect van de onderhavige aange
legenheid niet het juiste licht is geworpen. 

Het komt ons namelijk voor, dat in de mo
tiveering van een beslissing omtrent de hou
ding van Dr. H. M. Hirschfeld gedurende 
den bezettingstijd niet kan worden verzwe
gen, dat hij blijk heeft gegeven van onvol
doende begrip voor de groote geestelijke 
waarde van het verzet, met name zooals dit 
zich uitte in de ondergrond~che actie. 

Als uitvloeisel daarvan heeft Dr. Hirsch
feld voornoemd, blijkens zijn beleid o. a. ten 
aanzien van de invoering van de Tweede 
Distributiestamkaart, niettegenstaande de 
zijnerzijds gedane pogingen, de scherpe kan
ten van bepaalde voorgenomen maatregelen 
af te vii!en en de óogmerken van den vijand 
te verijdelen, niet voldoende aandacht ge
schonken aan en te weinig rekening gehouden 
met de bedenkelijke nevengevolgen, welke 
die maatregelen voor ondergrondsche wer
kers en onderduikers konden medebrengen. 

Deze onjuiste waardeering van een voor 
den weerstand van het Nederlandsche volk 
zoo belangrijke factor moet Dr. Hirschfeld 
als een niet te onderschatten tekortkoming 
worden aangerekend. 

Daartegenover meenen wij echter er op te 
moeten wijzen, dat bij het uitvoerige, her
nieuwde onderzoek van de Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur van den Raad van 
State door den appellant nadere uitvoerige 
toelichtingen met betrekking tot de verschil
lende aangevallen punten van zijn bele;d zijn 
verstrekt, welke in de vorige stadia niet in 
dezen vorm ter beschikking waren en blijk
baar Uwer Majesteits adviescollege geleid 
hebben tot het voor Dr. Hirschfeld zeer gun
stige advies. 

Uit dit hernieuwde onderzoek zijn de on
miskenbaar zeer groote en ook niet betwiste 
diensten, door appellant gedurende de vijf 
·zeer moeilijke bezettingsjaren in zijn functies 
van Secretaris-Generaal van de voormalige 
Deoartementen van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Visscherij 
aan het Nederlandsche volk bewezen, meer 
dan tot dusverre duidelijk geworden. 

Na rijp beraad en gezette overweging van 
het meergemelde advies en van de overige 
ter beschikking zijnde stukken zijn wij dan 
ook tot de slotsom gekomen, dat aan de hier
boven gememoriseerde tekortkoming in dit 
geval niet een zoodanige invloed behoort te 
worden toegekend, dat aan appellant eervol 
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ontslag zou zijn te verleenen anders dan op 
eigen verzoek. 

Mitsdien veroorlooven wij ons Uwer Ma
jesteit zeer eerbiedig voor te stellen, onder 
vermelding van de boven omschreven over
wegingen, de bestreden beschikking van rn 
Mei 1q46 te vernietigen, waartoe een over
eenkomstig het bovenstaande opgemaakt 
ontwerp-besluit Hoogstderzelve hiernevens 
met vorigen eerbied moge worden aangebo
dep. 

Het zou Uwer Majesteit tevens kunnen 
behagen de tot het archi~f van den Raad van 
State behoorende stukken te doen terugzen
den aan den Vice-President. 
De Min. van Econ. Zaken, HUYSMÁNS. 

De Min. v. L ., V . en V., S. L. MANSHOLT. 
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9 November z_o46. BESLUIT, houdende 
aanwijzing van een formatie in den .zin 
van artikel 41, 2°., der Wet ·op de 
Krijgstucht. 

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

Oorlog dd. 4 November 1q46, Militair K abi
net, bureau 6, nr. q2s; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: · 
Het militair personeel behoorende tot de 

Motorschool Koninklijke Marechaussee 
vormt een formatie in den zin van artikel 41, 
2·0 

., der Wet op de Krijgstucht. 
Onze Minister van Oorlog is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den qden November 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitp,eg. 26 Nov. z946.) 
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ra November z946. BESLUIT, J:ioudende 
wijziging van het Crisis-Melkbesluit 
lQ.~6. 

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

Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
van Q Juli 1Q46, no. 28131, afdeeling Juri
dische Zaken; 

Gelet op het Voedselvoorzieningsbesluit en 
het Besluit Bezettingsmaatregelen; 

Gehoord den Raad van State, advies van 
10 September 1946, n°. 18; 

Gezien het nader rapport-van Onzen voor
noemden Minister van 5 Nov.ember 1946, no. 
35392, afdeeling Juridische Zaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. het Crisis-Melkbesluit 1936 te wijzigen 

in dier voege, dat: 
a. het bepaalde onder 1 van artikel 3 

komt te vervallen; 
b. het bepaalde onder 3 van artikel 3 

wordt gelezen als volgt: 
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"in andere dan de ingevolge het bepaalde 
onder 2 door On2en Minister aangewezen 
gemeenten". 

II. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn 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 in afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. ' 

Het; Loo, den . r2den November 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. 3 December z946). 
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ra November z946. BESLUIT tot wijziging 
van het Reisbesluit 1916, zooals dat 
laatstelijk gewijzigd is bij Koninklijk 
Besluit van 27 Februari-- 1946 (Staats
blad No. G 38). 

Wij WILHELMINA, en2.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 6 November 1946, no. 247, 
Generale Thesaurie, Afdeeling Ambtenaren
zaken en Eerediensten: 

Gelet op artikel "u, laatste lid, van het 
Reisbesluit 1916; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Gerekend van 1 November 1946 wordt ar

tikel II van het ' Reisbesluit 1916 gewijzigd 
als volgt: 

Art. J. Artikel n, 1ste lid, onder 2de, 
wordt gelezen als volgt: 

,,wegens het gebruik van een eigen motor
rijwiel, per in een kalenderjaar afgelegden 
kilometer: 

van .1 tot 10000 km ........ . ... 7 cents 
boven 10000 km . .. . . .. . . . . .. . . 4½ cents, 

met dien verstande dat voor het gebruik van 
een eigen motorrijwiel met zijspan deze be
dragen met .~o % verhoogd kunnen worden." . 

2. Artikel II, 1ste lid, onde{ 3de, wordt 
gelezen als volgt: 

,,wegens het gebruik van een eigen auto
mobiel per in een kalenderjaar afgelegden 
kilometer: 

van 1 tot 10000 km ......... . .. 17 cents 
boven 10000 km .. .. .. .. . .. .. .. 10 cents" 

On2e Ministers zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van· 
dit besluit, dat in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 12den November x946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën •. P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. a9 November z946). 
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64 November z946. BESLUIT tot wijziging 
van het Drankwetbesluit 1932. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Sociale Zaken van 26 September 1946, No. 
1073 G./doss. 1, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op artikel q, vierde lid, der Drank
wet (Staatsblad 1q31, No. 476); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 October 1q46, no. q); 

Gezien het nader rapport van On2en voor
noemden Minister van 7 November 1946, no. 
n93 G./doss. 1, afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 16, vierde lid, en artikel 

21 van het Drankwetbesluit 1q32 wordt in 
plaats van "1 April 1947" gelezen: x April 
1952. 

2. Het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Zaken 
van 24 Juli 1041 (Nederlandsche Staatscou
rant van 4 Augustus·1941, No. 149) tot wij
ziging van het Drankwetbesluit 1932 wordt 
ingetrok)cen. 

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 14den November 1:946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 22 N_ovember z946). 
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z6 November z946. BESLUIT tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in de artikelen 10, 

eerste lid. 71, 72bis en q2 der Arbeids
wet 1q1q, voor'zoover betreft arbeid van 
jeugdige personen aan boord van sche
pen in gebruik voor de zeevaart. 

Wij WILHELMINA, •enz.; 
Op de voordracht van On2en Minister van 

Sociale Zaken van 2 October 1946, No. 2576, · 
afdeeling Arbeid I; 

Overwegende, dat het noodig gebleken is 
artik_el 3 bis van het Arbeidsbesluit 1920, 
Ons besluit van 1 December 1q27 (Staats
blad No .. '!6Q) tot vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur als bedoeld in 
de artikelen 71 en 02 der Arbeidswet 1919, 
voor zoover betreft arbeid van jeugdige per
sonen aan boord van schepen in gebruik voor 
de -zeevaart. alsmede Ons besluit van 18 
April 1Q.'ll (Staatsblad No, 154) tot vaststel
ling van een algemeenen m'aatregel van be
stuur als bedoeld in artikel 72 bis der Ar
beidswet 1q1g, door een nieuwe· regeling ,te 
doen vervangen; 

Gelet op de artikelen Q, 10, eerste en vierde 
lid, 71, 72 bis en q2 der Arbeidswet 1919, als
mede op de wet van 10 Juni 1q26 (Staats-

. blad No. 185), houdende goedkeuring van het 
ontwerp-verdrag van Genève betreffende den 
minimum-leeftijd. waarop jeugdige personen 
mogen worden toegelaten tot het verrichten 
van arbeid als tremmer of stoker, .en op de 
wet van 4 Augustus 1018 (Staatsblad No. 33) 
houdende voorbehoud der bevoegdheid tot 
toetreding tot het ontwerp-verdrag tot vast-
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stelling van den minfmum-leeftijd van toela
ting van kinderen tot arbeid op zee (herzien 
Genève 1g:16); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 October 1g46, no. 22); 

Gezien het nader rapport v:an Onzen ge
noemden Minister van 8 November 1946, No. 
29n, Afdeeling Arbeid I; 

Hebben goedgevonden en verstaan: -
de navolgende bepalingen vast te stellen: 
Art. 1, 1. Een persoon beneden 15 jaar 

of nog leerplichtig mag geen arbeid verrich
ten aan boord van een schip in gebruik voor 
de zeevaart, tenzij daarop uitsluitend leden 
van één gezin werkzaam zijn. 

2. Door of namens Onzen Minister kan 
~oorwaardelijk of onvoorwaardelijk vrijstel
ling worden verleend van het bepaalde in 
h_et 1si, lid, voor zoover betreft arbeid, ver
ncht aan boord van een schip in gebruik 
voor de zeevisscherii door niet meer lBer
plichtige personen, die den leeftijd van veer
tien jaar hebben bereikt. 

2: 1. Een jeugdig persoon mag geen ar
beid verrichten aan boord van een schip in 
gebruik voor de zeevaart als tremmer of 
stoker. 

2. Indien in een onderneming arbeid 
wordt_ verricht aan boord van een schip in 
gebrmk voor de zeevaart, met u itzondering 
van de zeevisscherii, moeten de arbeidsover
eenkomsten van de schepelingen de navol
gende bepaling bevatten: 

"Personen beneden is jaar mogen niet 
werkzaam zijn aan boord van schepen 
als tremmer of stoker". 

3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid 
is niet van toepassing op schepen, die niet 
voornamelijk door stoomkracht voortbewo
gen worden. 

3: 1. Aan boord van een schip in ge
bruik voor de zeevaart, waar één of meer 
jeugdige personen arbeid verrichten moet 
een arbeidsregisJer aanwezig zijn, wa;rop de 
naam, de voornamen en de geboortedatum 
van dien persoon of die personen vermeld 
zijn. 

2. Onze Minister kan den vorm van het . 
arbeidsregister vaststellen. 

.'.i, Het arbeidsregister moet op aanvrage 
onverwijld ter inzage worden verstrekt aan 
de bij artikel 84 der Arbeidswet 1919 be
doelde ambtenaren. 

4, Artikel 67 der Arbeidswet 1g19 is· van 
toepassing op arbeid, verricht aan boord van 
een schip in gebruik voor de zeevaart, door 
aldaar wonende bloed- of aanverwanten van 
den schipper, die den leeftijd van 18 jaar nog 
niet hebben bereikt. 

5. In dit besluit wordt onder " arbeid", 
,,jeugdige personen" en "Onze Minister" ver
staan, hetgeen daaronder wordt verstaan in
gevolge de Arbeidswet 1g1g. 

6. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van I Januari 1g47. 

2. Met ingang van den in het eerste lid 
genoemden datum vervallen artikel :1 bis van 
het Arbeidsbesluit 1g20 alsmede Onze beslui
ten van 1 December 1927 (Staatsblad No. 
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369) en 18 April 19:11 (Staatsblad No. 154). 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
áfschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 16den November 1946. 

WILHELMINA. 
De_ Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. z9 November I946). 

-----
S. G 314 

z6 November I946. BESLUIT tot her
nieuwde aanwijzing overeenkomstig ar
tikel 157 der hooger-onderwijswet van 
de afdeeling gymnasium van het St. 
Bonifacius Lyceum der "St. Bonifacius
Vereeniging", gevestigd te Utrecht. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
2_0 September 1949, No. 2u23 III, afdee
lmg Voorbereidend Hooger en Middelbaar 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onder
wijswet; 

Gezien het besluit v an den waarnemend 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 3 September 1g40, No. 69, O.K.W.; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 October 1g46, No. 12); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 November 1946, 
No. 2S740, afdeeling Voorbereidenq Hooger 
en Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van I September 1g46, de af

deeling gymnasium van het St. Bonifacius
Lyceum te Utrecht, uitgaande van de "St. 
Bonifacius-Vereeniging", gevest. te Utrecht, 
opnieuw voor een tijdvak van zes jaren aan 
te wijzen als bevoegd om, met inachtneming 
der desbetreffende wetteli jke voorschriften, 
aan haar leerlingen, die het onderwijs tot 
·aan het einde hebben bijgewoond, een ge
tuigschrift van bekwaamheid tot Universi
taire studiën af te geven , dat met het ge
tuigschrift, in artikel 11 der hooger-onder
wij~wet vermeld, wordt gelijk gesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen 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 November 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van 0., K : en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. I7 December I946.) 
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:1.8 November z946. BESLUIT tot ver
lenging van het privilege van De Suri
naamsche Bank om als circulatiebank 
in Suriname werkzaam te zijn en tot af
wijking van de Surinaamsche Bankwet 
1928. 

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

Overzeesche Gebiedsdeelen van 8 Novem
ber 1q46, 2de Afdeeling No. 24; 

Gelet op artikel 2 van de wet van 1 Maart 
1946 (Staatsblad No. G 51); 

Hebben goedgevonden en verstaan : · 
te bepalen als volgt: · 
Art. 1. Het bij de Surinaamsche Bank

wet 1928 (Staatsblad No. 23.1), zooals deze 
sedert is gewijzigd en aangèvuld, aan De 
Surinaamsche Bank verleend privilege om 
als circulatiebank in Suriname werkzaam te 
zijn, wordt verlengd tot 1 Januari 1948. 

2. De overmaking van gelden ten be
hoeve van het Land tusschen Nederland en 
Suriname en omgekeerd, als bedoeld in ar
tikel II, lid 4, der Surinaamsche Bankwet 
1928 geschiedt tegen den door De Neder
landsche Bank voor den Surinaamschen 
gulden vastgestelden basis-koers. 

3. De Directie te Paramaribo kan, met 
afwijking van artikel 1q. lid ::i, der Surinaam
sche Bankwet 1q28, tijdelijk uit één direc
teur bestaan, zullende in dat geval van de 
overwinst, bedoeld in artikel 24, lid 2, dier 
wet, slechts 15 (vijftien) percent voor tan
tièmes worden afgezonderd, waarvan 5 (vijf) 
percent voor de Directie te Paramaribo. 

4. Voor de opmaking en verdere behan
deling van de iaarliiksche balansen, als be
doeld in artikel 26 der Surinaamsche Bank
wet 1q28;worden, voor wat betreft het tijd
vak 1q40 tot en met IQ4S, de verplaatsing 
van den hoofdzetel der Surinaamsche Bank 
van Amsterdam naar Paramaribo en de 
daarmede verband houdende, bij Maatrege
len van den Gouverneur van Suriname aan
gebrachte wijzigingen van de Surinaamsche 
Bankwet 1928 geacht niet te hebben plaats 
gehad. 

5, Voor zoolang de omstandigheden dit 
noodzakelijk maken kan met goedkeuring 
van den Gouverneur van Suriname worden 
afgeweken van het voorschrift an artiliel 27, 
lid 2, der Surinaamsche Bankwet 1928, be
treffende de in Suriname aanwezigr- dek
kingsmiddelen der Bank. 

6. Dit besluit treedt in werking op den 
dag volgende op dien van zijn plaatsing i~ 
het Staatsblad en werkt terug tot 1 Januari 
1946. . 

Onze Minister van Overzeesche Geb,eds-
deelen is belast met de uitvoering van dit 
besluit. hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, den 18den November 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v.-Overz► Gebiedsd., J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 3 December z946.) 
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:.u November z946. BESLUIT tot W1J1z1-
ging van het Academisch Statuut (stu-· 
die in de psychologie). 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 September 1946, No. 778g. afdeeling Hoo
ger Onderwijs en Wetenschappen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de 
studie in de psychologie opnieuw te regelen; 

Gelet op artikel 131 van de hooger-onder
wijswet; 

Gezien de adviezen van de Senaten der 
Rijksuniversiteiten; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 October 1q46, No. n); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 November 1946, 
No. 23420, afdeeling Hooger Onderwijs en 
Wetenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1, Het besluit van den Secretaris

Generaal van het Departement van Opvoe
ding, Wetenschap en Cultuurbescherming 
van 22 October 1q41, No. 286, O.W.C. (Ne
derlandsche Staatscourant van 2 7 October 
1941, No. 20g), vervalt. 

2. Het academisch statuut, laatstelijk 
door Ons gewijzigd bij besluit van 28 Augus
tus 1q_,Q (Staatsblad no. 377), wordt opnieuw 
gewijzigd ris volgt: 

I. 1. In artikel 4 wordt na§ 81 een nieu
we rubriek ingevoegd, luidende als volgt: 

D. Studie in de psychologie. 
§ 81bis. Het candidaatsexamën omvat: 
1. psychologie; 
2. inleiding tot de wijsbegeerte; 
3 en 4. twee vakken ter keuze van den 

candidaat uit het volgende drietal: 
1. biologie; 
2. natuurkunde; 
3. wiskunde (beginselen van de differen

tiaal en integraal rekening en van de corre
latierekening). 

§ Brter. Het doctoraal examen omvat als 
hoofdvak de psychologie en daarnevens twee 
bijvakken uit de vakken van één der zeven 
faculteiten of van vereenigde faculteiten, ter 
keuze van den cariclidaat. onder goedkeuring 
van de vereenigde faculteiten. 

§ 81quater. Als grondslag voor dit doc
toraalexamen kan, behalve het candidaats
exame~. ve ·melct in &81bis,ookdiere- he"!ij: 

a. één der caididaatsexamens, vermeld in 
§ 42, onder J en o. 

In afwijking van het in ~ 81ter bepaalde is 
de candidaat alsdan verplicht, als bijvakken 
twee vakken te kiezen uit het drietal, ge
noemd in ~ 81bis. onder '.-1 en 4, voor zoover 
die vakken niet reeds geëxamineerd zijn op 
het candidaatsexamen; 

b. het candidaatsexamen, vermeld in § 
12. In afwijking van het in § 81ter bepaalde 
is alsdan de Inleiding tot de wijsbegeerte een 
verplicht bijvak. 

§ 81quinquies. De vereenigde faculteiten 
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zijn bevoegd, bij dit doctoraal examen reke
ning te houden met de voorkeur v an den can
didaat voor één of meer door haar te om
schrijven onderdeelen qer psychologie. 

§ 81sexies. Het doctoraalexamen geeft 
toegang tot de promotie, hetzij in de wis- en 
natuurkunde, hetzij in de letteren en wijs
begeerte, ter keuze van den candidaat. 

2. In artikel 4. § 2g, wordt na de aandui
ding ,,§ 28" ingevoegd: en het candidaats
examen, genoemd in § 81bis. 

3. In artikel 17, tweede l id, wordt in 
plaats van ,,§ ::14, of rubriek VII § 80" gele
zen: § :'14, of rubriek V, § 47, onder n , of ru
briek VII, § Bo. of § 81quinquies. 

II. 1. In artikel 4 § 42 wordt de punt 
aan het slot vervangen door een punt-kom
ma, waarna volgt: o . in de psychologie. 

2. Aan artikel 4 § 44, ·wordt toegevoegd: 
o. Psychologie; 
x. psychologie; 
.2. inleiding tpt de wijsbegeerte ; 
::i. en 4. twee vakken uit de faculteit der 

letteren en wijsbegeerte of een der andere 
faculteiten of uit vereenigde faculteiten, zoo
veel mogelijk met elkaar samenhangende, 
niet van wijsgeerigen aard ter keuze· van den 
candidaat onder goedkeuring van de facul
teit. 

3. Aan artikel 4 § 47 wordt toegevoegd : 
n. Psychologie. 

x. Hoofdvak is de psychologie. In afwij
king van het bepaalde bij § 46 kunnen de 
twee biivakken buiten de vakken van de fa
culteit der letteren en wijsbegeerte worden 
gekozen. 

2. De faculteit is bevoegd rekening te 
!!ouden met de voorkeur van den candidaat 
voor één of meer door haar te omschrijven 
onderdeelen der psychologie, met dien ver
stande, dat: 

a: met voorkeur voor experimenteele psy
chologie en (of) psychotechniek alleen reke
ning mag worden gehouden, wanneer het can
didaats- en doctoraalexamen te zamen ten 
minste twee vakken omvatten van het drie
tal, in § 81bis genoemd onder ~ en 4, en 

b . alleen rekening mag worden gehouden 
met voorkeur voor onderdeelen, die betrek
king hebben op de psychologie v an den 
mensch. • 

4. In artikel 4. § 44, onder 1, wordt aan 
het slot toegevoegd: Deze vakken kunnen 
ook buiten de-vakken der faculteit der let
teren en wijsbegeerte gekozen worden. 

5. Achter artikel 4, § ~2, wordt een nieu
we paragraaf ingevoegd, luidende als volgt: 

§ 52bis. Als grondslag voor het doctoraal
examen in de psychologie kan, behalve het 
candidaatsexamen vermeld in § 42, onder o, 
ook dienen een der candidaatsexamens, ver
meld in § 42 . onder 1, en in § 81bis, behou
dens het bepaalde in artikel 7, derde lid. 

6. In artikel 4, § !i4, vervalt: psycho
logie; 4. 

III. x. Aan artikel 2 1 wordt toegevoegd 
een nieuw achtste lid, luidende als volgt : 
· 8. Aan het doctoraalexamen in de psycho
logie wordt geen onderwijsbevoegdheid ont-
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leepd voor de bijvakken van het doctoraal
ex~men, noch voor de keuzevakken van het 
candièlaatsexamen. · 

:L Lid 8 van artikel 2I wordt lid 9. 
3. In artikel 22, eerste lid, wordt na het 

woord "wijsbegeerte" ingevoegd: , genoemd 
in artikel 4, rubriek VII. onder A, B of C. 

IV. In artikel 4, § 7g, wordt in plaats 
van "of in vereenigde faculteiten" gelezèn: 
of van .vereenigde faculteiten. 

3. Gedurende drie jaren na de inwerking
treding van dit besluit kan het doctoraalexa
men in de wijsbegeerte met hoofdvak psy
chologie volgens artikel 4, § 54, juncto § 53, 
zooals de eerstgenoemde paragraaf luidde 
vóór de inwerkingtreding van dit besluit, op 
den ouden voet worden afgelegd. 

4. Examens, afgelegd vóór de inwerking
treding van dit besluit op den voet van het 
besluit, bedoeld in artikel 1, worden be
sc,houwd als afgelegd op den voet van het 
academisch statuut, zooals dit luidt na de in
werkingtreding van dit besluit. 

5. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien zijner afkondiging. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen 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 21sten November 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van 0., K. en W., Jos. J . GIELEN. 

(Uitgeg. 6 December 1946). 
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22 November 1946. BESLUIT tot WtJZt
ging van het Koffie- en theebesluit 
(Staatsblad 1g25, No. 13). 

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

Sociale Zaken van 10 October 1946 no. 785 
D/dossier 46, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Wazen-
wet (Staatsblad 1935, no. 793); 

Gezien het advies van de Commissie be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staats
blad 1935, no. 793); 

Den Raad van State gehoord ( advies van 
5 November 1046, no. 16) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen M i
nister van Soc~ale Zaken van 14 November 
1946, no. 881 D/dossier 46, afdeeling Volks-
gezondheid; , 

Hebben goedgevonden en verstaan t e be
palen: 

Artikel I. 
Ingetrokken worden het besluit van den 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 24 October 1940 
(Nederlandsche Staatscourant van 30 Octo
ber 1940, no. 212), houdende wijziging van 
het Koffie- en theebesluit (Staatsblad 1925, 
no. 13), het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Zaken 
van 15 Maart 1941 (Nederlandsche Staats-
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courant van 28/29 Maart 1941, no. 62) tot 
afwijking ten aanzien van koffiesurrogaten 
van het bepaalde in artikel 5 van het Koffie
en theebesluit (Staatsblad 1925, no. 13), het 
besluit van den Secretaris-Gèneraal van het 
Departement van Sociale Zaken van 9 April 
1941 (Nederlandsche Staatscourant van 
20/21 Juni i941, no. 18) houdende wijzig;ing 
van het Koffie- en theebesluit (Staatsblad 
1925, no. 13) en het besluit van den Secre
taris-Generaal van het Departement van So
ciale Zaken van 12 Juli 1941 (Nederiandsche 
Staatscourant van 2 .~ Tuli 1941, no. 141) tot 
wijziging van het Koffie- en theebesluit 
(Staa~sblad 1925, no. 13). 

\ 
Artikel II. 

In het Koffie- en theebesl~it (Staatsblad 
1925, no. 13) worden de volgende wijzigin
gen aangebracht: 

1. Artikel 1, onder 4, wordt gelezen als 
volgt: 

4. Koffie-extract of Mocca-extract, het 
product verkregen door koffie uit te trekken 
en na filtratie al of niet uit te dampen. 

Indien aan de namen "koffie-extract" of 
.,mocca-extract" is toegevoegd de aandui
ding: 

"met caramel", ,,met cichorei", of een 
overeenkomstige aanduiding, waaruit de ver
menging van koffie-extract met één of meer, 
met name genoemde, andere stoffen dan 
koffie blijkt, moèt de waar bestaan uit deug
delijk koffie-extract, dat ten hoogste zooveel 
andere vaste bestanddeelen, dan. die uit kof
fie getrokken, bevat, dat het droge stofge
halte der waar niet meer dan 12 pct., ·en het 
gehalte aan reduceerende stoffen na sterke 
inversie niet meer dan :~5 pct. van de droge 
stof bedraagt, terwijl hxt gehalte aan cof
feïne ten minste 2 pct. van de droge stof der 
waar moet bedragen. 

2. Artikel 1, onder 10, wordt gelezen als 
volgt: 

10. Koffiesurrogaat of namaakkoffie, al
le andere dan de onder 4 tot en met 9 ge
noemde vaste en vloeibare waren, verder 
mengsels van de onder 5 tot en met 10 ge
noemde waren, alsmede mengsels van één of 
meer dezer vaste waren met koffie, indien. 
deze mengsels minder dan 50 pct. koffie be
vatten, al welke waren kennelijk ten doel 
hebben om koffie te vervangen of met (ge
malen) koffie gemengd te worden gebruikt. 

3. Artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
1. Mengsels van gemalen koffie met één 

of meer der in artikel 1, onder 5 tot en met 
:a:o, genoemde waren moeten, indie'n zij 50 
pct. of meer koffie bevatten, worden aan
geduid met de woorden "gemalen koffie 
met'', onmiddellijk gevolgd door de(n) 
naam(namen) van de toegevoegde waar 
(waren), zooals in artikel 1 aangegeven, en 
het aanwezige percentage koffie. Bijvoor
beeld "Gemalen koffie met peekoffie (60 
pct. koffie)". . 

2. Indien de toevoeging bestaat uit kof
fie-surrogaat, ander dan.bedoeld in artikel 1, 

onder 5 tot en met 9, moet het woord "kof-
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fie-surrogaat" worden gevolgd door de na
men der grondstoffen, zooals in artikel 5 is 
aangegeven. Bijvoorbeeld "Gemalen koffie 
met · koffie-surrogaat, bereid uit erwten en 
peekoffie (60 pct: koffie)". 

4. In artikel 3, onder 2, worden achter 
het woord: ,,gebruik" toegevoegd de woor
den: ,, . alsmede mengsels van één of meer 
dezer producten met thee, indien deze meng
sels minder dan 50 pct. thee bevatten". 

5. Artikel 4 wordt gelezen als volgt: 
Mengsels van thee met theesurrogaat, die 

50 pct. of meer thee bevatten, moeten wor
den aangeduid met de woorden "thee met 
theesurrogaat" of "thee met namaakthee", 
onmiddellijk gevolgd door de(n) naam (na
men) der grondstoffen van het surrogaat, 
zooals in artikel ~ is aangewezen. en het aan
wezige percentage thee. Bijvoorbeeld "Thee 
met theesurrogaat, bere"id uit braambladeren 
(60 pct. thee) " . 

6. Artikel_ 5 wordt vervangen door een 
nieuw artikel, luidende: 

1. Koffie- en theesurrogaten in vasten of 
vloeibaren vorm, andere dan die, genoemd 
in artikel 1, onder nummer s tot en met 9, 
mogen slechts worden bereid, verkocht of ter 
aflevering aanwezig zijn, indien zij zijn be
reid, hetzij uit deugdelijke, gebruikelijke 
eet- en drinkwaren, en/of uit lindebloesem, 
rozebottels, bladeren van kersen, noten, ro
zen, bramen, frambozen, aardbeien, roode en 
zwarte bessen, zwarte en roode boschbessen, 
kersestelen, bollen van tulpen en crocussen, 
hetzij uit andere grondstoffen na verkregen 
machtiging van Onzen Minister van Sociale 
Zaken. Aan deze machtiging kunnen voor
waarden worden verbonden; zij kan te allen 
tijde worden ingetrokken. 

2. Op alle verpakkingen van de in het 
eerste lid genoemde waren moet(en), onver
minderd het bepaalde in de ar+jkelen 2 en 4, 
behalve een der aanduidingen koffiesurro
gaat (namaakkoffie) of theesurrogaat (na
maakthee) voorkomen, en wel onder die aan
duiding, de naam (namen) der grondstoffen, 
waaruit de waar is bereid, of datum en num
mer van de in het eerste lid bedoelde mach
tiging; deze gegevens, voorafgegaan in het 
eerste geval door de woorden "bereid uit" en 
in het laatste geval door de woorden "bereid 
volgens", moeten van onderling _gelijkmatige 
lettergrootte ziin. De aanduidingen koffie
surrogaat (namaakkoffie) en theesurrogaat 
(namaakthee) moeten onderbroken zijn. 

3. Op, aan of bij alle verpakkingen van 
de in het eerste lid bedoelde waren mogen 
geen andere dan de krachtens dit besluit ver
plichte aanduidingen zijn aangebracht, noch 
de woorden koffie, mocca, thee of samenstel
lingen, of geringe wijzigingen dezer woorden, 
behoudens wat de voorgeschreven aandui
ding en namen der grondstoffen betreft, noch 
andere aanduidingen of opschriften, welke 
omtrent de samenstelling der in de verpak
king aanwezige waar een onjuisten of mis
leidenden indruk kunnen wekken. 

7. In artikel 6, lid 1, wordt in de plaats 
van "worden bewaard" gelezen "voorham!en 
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zijn" en wordt in plaats van "buitenzijde 
der verpakking" gelezen "buitenzijde van al 
deze verpakkingen", 

8. In artikel 6, lid 2, onder b , wordt de 
punt aan het slot vervangen door een kom
ma en wordt toegevoegd: een hoogte heb
ben van ten minste 3 mm (0,003 m) en een 
lijndikte van ten minste 0,5 mm (0,0005 m). 

Q. Na artikel 7 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende: · 

Art. 7a. 1. De voorwerpen, waarin de 
waren, in dit besluit bedoeld, zijn vervat, 
alsmede de omhulsels dier voorwerpen, moe
ten, voor zoover zij bestemd of geschikt zijn 
om met den inhoud aan de verbruikers te 
worden afgeleverd, aan de buitenzijde zijn 
voorzien van een aanduiding, aangevend de 
hoeveelheid der in het voorworep aanwezige 
waar. 

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 
vermeld en mag niet door vegen zijn uit te 
wisschen. Zij moet bestaan uit een der woor
den "inhoud" of " netto". gevolgd, voor 
vaste waren, door de in kilogrammen en/of 
in grammen, en voor vloeibare waren door de 
in liters en/of gedeelten van liters uitge
drukte hoeveelheid der waar, en mag geen 
grootere hoeveelheid aangeven dan aan waar 
in het voorwerp aanwezig is. 

Voorbeelden: .,Inhoud ½ kg"; ,,Netto 
0,75 l.". 

T)e lette-sen cijfers der aanduiding moeten 
een hoogte hebben van ten minste 4 mm 
(0,004 m) en een lijndikte van ten minste 
0,5 mm (0,0005 m) . , 

3. Bii peekoffie en cichorei word·( als hoe
veelheid, die in de voorwerpen aanwezig is, 
aangemerkt de hoeveelheid, berekend op 
waar met een vochtgehalte van 15 pct. voor 
peekoffie en met een vochtgehalte v an 25 
pct. voor cichorei. 

10. In artikel 8 wordt in den aanhef in 
plaats van "moet" gelezen "moeten" . 

11. In artikel 10. onder 2, wordt in plaats 
van "2 ,5 pct." gelezen "4 pct." . 

12. Artikel 14 wordt gelezen als volgt: 
De in artikel 1, onder 10, bedoelde waren 

en die, in artikel -~• onder 2, bedoeld moeten 
voldoen aan den eisch, dat zij bereid zijn uit 
deugdelijke goed gereinigde en onschadelijke 
grondstoffen. 

13. Artikel 16, onder 3, wordt gelezen als 
volgt: 

3. Synthetische kleurstoffen en conser
veermiddelen mogen niet aanwezig zijn ; On
ze Minister v an Sociale Zaken kan in bij
zondere gevallen op aanvrage toestemming 
verleenen voor de aanwezigheid van syn
thetische kleurstoffen, welke in de aanvrage 
bepaaldelijk en met name moeten worden 
genoemd en/of uitsluitend voor vloeibare 
theesurrogaten van het .conserveermiddel 
benzoëzuur; aan een dergelijke toestemming 
kunnen voorwaarden worden verbonden. 

14. In artikel 16a wordt in plaats van 
"af'tikelen 1, 2 , 3 of 4" gelezen "artikelen 
l, 2, 3, 4 of 5". 
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15. In de methoden van onderzoek, be
. hoorende bij het Koffie- en theebesluit 
(Staatsblad 1925, no. 13) worden de volgen
de wijzigingen en aanvullingen aangebracht: 

Onder 5. Alcohol wordt in plaats van 
.,gekookt" gelezen "tot koken verwarmd". 

Onder 5. Water wordt tusschen "wordt" 
en "gefiltreerd" ingevoegd "door een wat
tenpropje". 

Onder 6a. In koffie, wordt tusschen "af
gedestilleerd" en "en" ingevoegd "na toe
voeging van 1 gram vaste paraffine". 

Onder 6b. In koffie-extract, wordt in 
plaats van "chloroform" gelezen "tetra
chloorkoolstof". 

Na 6 wordt toegevoegd: 
7. · Reductie na sterke inversie. Een hoe

veelheid van de waar, welke ::1-4 g vaste stof 
bevat, wordt in een maatkolfje van 100 cm3 
verdund tot ongeveer 50 cm3 en, na ver
mengd tf' zijn met 5 cm3 zoutzuur van 30 
pct., gedurende één uur in het kokend wa
terbad geplaatst. 

Daarna wordt de vloeistof afgekoeld, ge
neutraliseerd ·met natronloog (4 N) aange
vuld, gefiltreerd en in een passende hoeveel
heid der vloeistof het reductievermogen be
paald met koperproefvocht volgens Luff
Schoorl, zooals beschreven in de Methoden 
van Onderzoek, behoorende bij het Jam- en 
Limonadebesluit (Staatsblad 1q17, no. !!54, 
zooals dit is gewijzigd). Het resultaat wordt 
berekend als glucose. 

8. Conserveermiddelen. Het onderzoek 
hierop vindt plaats op een overeenkomstige 
wijze als beschreven in de Methoden van 
Onderzoek, behoorende bij het Jam- en li
monadebesluit (Staatsblad 1937, no. 854, 
zooals dit is gewijzigd). 

Artikel 111. 
Op Onzen last wordt de tekst van het Kof

fie_ en theebesluit (Staatsblad 1925, no. 13), 
in het Staatsblad geplaatst. 

Artikel I V. 
D it besluit treedt in werking met ingang 

van den dertigsten dag n a dien van zijn af
kondiging. 

Onze M inister van Sociale Zaken is belast 
met de u itvoering van dit besluit, dat in 
het S taatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift aan den Raad van State zal 
worden gezonden. 

's-Gravenhage, den 22sten November 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. z3 December z946.) 
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z3 November z946. WET tot voorziening in 
het bestuur van de gemeente Opsterland. 

Bijl. 'Hand. Il 46/47, 328; 
Hand. Il 46/47, bladz. z4z-z57. 
Bijl. Hand. I 46/47 . . 128; 
Hand. I 46/47, bladz .. ... .. . 
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Wij WILHELMINA,enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, in verband met grove 
verwaarloozing van de regeling en het be
stuur van de huishouding der gemeente Op
sterland, overeenkomstig het bepaalde in ar
tikel 146, vierde lid, der Grondwet, de wijze 
te bepalen, waarop in het bestuur der ge
meente wordt voorzien; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad vanState enz. 
Art. 1. 1. Wij wijzen een regeeringscom

missaris aan teneinde in de gemeente Op
sterland de taak uit te oefenen, welke bij wet
telijke voorschriften aan den raad, het col
lege van burgemeester en wethouders en den · 
burgemeester is opgedragen. 

2. De besluiten, door den regeeringscom
missaris op grond van het bepaalde in het 
eerste lid in de plaats van den raad, het col
lege van burgemeester en wethouders eq den 
burgemeester genomen, worden geacht af
komstig te zijn van die organen. 

3-; Voor z·oover in deze wet of door Ons 
niet anders wordt bepaald, zi_jn alle voor den 
burgemeester, onderscheidenlijk zijn vervan
ger geldende wetteliike voorschriften op den 
regeeringscommissaris , onderscheidenlijk zijn 
vervanger van toepassing. . 

4. De raad van de gemeente Opsterland 
komt niet in vergadering bijeen. 

;«;. Benoeming van wethouders vindt niet 
plaats. 

2. De regeeringscommissaris gedraagt 
zich stiptelijk naar de bevelen, die Onze Mi
nister van Binnenlandsche Zaken en Onze 
Commissaris in de provincie Friesland noo
di!!: achten hem te geven. 

3. Waar bij wettelijke voorschriften een 
recht van beroep op den raad is opengesteld, 
treedt in plaats van den raad der gemeente 
Opsterland het college van Gedeputeerde 
Staten der provincie Friesland. 

4. De besluiten van den regeeringscom
missaris. ingevolge deze wet genomen over: 

a. de toelatinj!; van nieuw benoemde le
den van den raad; 

b. de plaatselijke begroeting en rekening; 
c. het invoeren, wijzigen of afschaffen 

van plaatselijke belastingen; 
d. het aanleggen en opheffen van inrich

tingen van openbaar nut; 
e. het doen van uitgaven, op de begroe

ting niet voorkomende of de daarop uitge
trokken posten te boven gaande; 

/. het aanwijzen der middelen tot dek
king van zoodanige uitgaven; 

R• het aangaan van geldleeningen, het uit
leenen van gelden en het aangaan van reke
nimi:-courant-overeenkomsten; 

h. het geheel of gedeeltelijk vervreemden 
en het bezwaren van de eigendommen der 
gemeente; . 

j. het ondershands verhuren, verpachten 
of in ~ebruik geven van gemeente-eigendom
men· 

k.' het ondershands aanbesteden van wer
ken of leverantiën, worden binnen acht da
gen na den datum van het besluit op de in 
de gemeente gebruikelijke wijz~ ter openbare 
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kennis gebracht. 
5. Onverminderd hetgeen overigens uit de 

bepalingen dezer wet voortvloeit, wordt de 
gemeentewet ten· aanzien van de gemeente 
Opsterland toegepast met inachtneming van 
de navolgende bepalingen: 

a. In de plaats van artikel 84 der gemeen
tewet geldt het volgende: 

De vervanging van den regeeringscommis
saris bii ongesteldheid, afwezigheid of ont
stentenis wordt door Onzen Commissaris in 
de provincie Friesland geregeld. 

b. In artikel 220 wordt in Ólaats van het 
derde, vierde en vijfde lid gelezen: 

"De voorschriften vervallen, zoo zij niet 
binnen acht dagen na hun vaststelling door 
Onzen Commissaris in de provincie Friesland 
zijn bekrachtigd." 

c. In de artikelen 2;«;.~ en 2c;6 wordt, in 
plaats van: ,,den raad". gelezen: ,,Gedepu
teerde Staten der provincie Friesland'". 

d. - Artikel 257 is niet van toepassing. 
e. De eerste zin van het ee·ste lid van ar

tikel 2c;8 is niet van toepassing, te?wiil in den 
tweeden zin in de plaats van: ,,Zi.i". wordt 
gelezen: .,Gedeputeerde Staten der provin~ 
cie Friesland". 

/ . In het tweede lid van artikel 26~ wordt 
in plaats van: ,,De raad benoemt", gelezen: 
,,Gedeputeerde Staten der provincie Fries
land benoemen", en wordt in plaats van: 
,,ziin", gelezen: ,,hun". 

R· In het eerste lid van artikel 26c; wordt, 
in plaats van : ,,bii verordening door den raad 
beTlaalden termijn, aan dezen", gelezen: 
,.door Gedep. Staten der provincie Fries
land bepaalden termijn, aan dit College", 
en wordt, in Plaats van: ,,den raàd". gelezen: 
,,Gedeputeerde Staten der provincie Fries
land". 

Het derde lid is niet van toepassing. 
. Het vierde lid wordt gelezen met weglating 

van "2.~7, tweede lid". 
6. Geschillen omtrent de toepassing van 

deze wet worden door Ons beslist. 
7. 1. _Zoodra het gevaar, dat bii terugkeer 

tot den normalen toestand de regeling en het 
bestuur van de huishouding der gemeente 
Opsterland grovelijk verwaa•loosd zullen 
worden, naar Ons oordeel geacht kan orden 
niet langer aanwezig te zijn, wordt door Ons 
bij in de Staatscourant te plaatsen besluit 
bepaald, dat deze wet met ingang van den 
in dat besluit genoemden dag buiten wer
king treedt. 

2. Indien door Ons tevo•en geen besluit 
is genomen als in het vorig lid bedoeld, treedt 
deze wet buiten werking met ingang van 
1 Juli 1q47. 

8. Deze wet tteedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien harer af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2:isten No

vember 1g46. 
WILHELMINA. 

De Mfn. van Binnenl. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 23 November 1946). 
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:13 November z946. WET tot wijziging van 
de IJkwet 1937 (Staatsblad No. 627). 

Bijl. Hand. Il 46/47, 3I2; 
Hand. Il 46/47, bladz. 96. 
Bijl. Hand. I 46/47, 3za; 
Hand. I 46/47, bladz. 64. 

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

dat het wenschelijk is in de IJkwet 1937 
(Staatsblad No. 627) enkele wijzigingen aan 
te brengen; 

z~o is het, dat W ij, den Raad vanState enz. 
Art. 1. De IJkwet 1937 (Staatsblad No. 

627) wordt gewijzigd als volgt : 
1. In de tabel, behoorende bij het· eerste 

lid van artikel 4, wordt onder het hoofd: 
.,Naam" in plaats van : .,kubieke centimeter" 
gelezen: ,,kubieke centimeter of mililiter" 
en o"nder het hoofd: ,.Symbool" in plaats van 
,,cm3": ,,cm3 of ml". 

Il. In den aanhef van het eerste lid van 
artikel 7 worden de woorden: ,.bestemd voor 
of gebruikt tot" vervangen door: ,.bestemd 
voor dan wel gebruikt of mede gebruikt tot 
of ten behoeve van". 

111. Artikel 16, eerste lid, wordt gelezen: 
.,1. Maten, gewichten, meet - en weeg

werktuigen kunnen op de plaatsen, in artikel 
7 vermeld, te allen tijde door de bevoegde 
ambtenaren worden onderzocht.". 

IV. De artikelen 22 en 23 worden ver
vangen door de navolgende : 

,,Art. 22. x. Met het verricht en van de 
werkzaamhden, voortvloeiende uit het be
paalde in § .3, is belast de dienst van het ijk
wezen. 

2. Onze met de uitvoering van deze wet 
belaste Minister is nochtans bevoegd· te be
palen, dat een onderzoek, als bedoeld in ar
tikel -x7, voor zoover dit niet betreft· voor
werpen, ten aanzien waarvan bij of krach
tens artikel 6 voorschriften zijn gegeven, op 
andere wijze dan door dien dienst kan ge
schieden. 

3. Voor de uitvoering van de in het eerste 
lid bedoelde werkzaamheden wordt het land 
door Ons in ijkkringen 7erdeeld. Wij bepa
len, op welke plaatsen m die ijkkringen ijk
kantoren gevestigd zijn. 

Art. 23. 1. De dienst van het ijkwezen 
staat onder leiding van een hoofddirecteur. 
Onder dezen ziin bij dien dienst werkzaam 
een adjunct-hoofddirecteur, ijkers, adjunct
ijkers, assistenten en verder personeel. 

2. In elk der iikkringen staan de werk
zaamheden onder leiding van een ijker met 
den titel van directeur. t 

3. De keuring der maten, gewichten, 
meet- en weegwerktuigen, geschiedt door de 
directeuren, ij kers en adjunct-ijkers. 

4. De herkeuring der maten, gewichten, 
meet- en weegwerktuigen, het justeeren van 
gewichten, zoomede het toezicht op de voor
werpen, bedoeld in artikel 14, kan ook aan 
assistenten worden opgedragen.". 

V. In artikel 24, eerste lid, wordt in plaats 
van: ,.artikel 22" gelezen: ,,artikel 23". 
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VI. Artikel 26 wordt als 'volgt gelezen: 
,.De hoofddirecteur, de . adjunct-hoofddi

recteur, de directeuren, de ijkers en de 
adjunct-ijkers worden bij de aanvaarding 
hunner bedienin g volgens een door Ons vast 
te stellen formulier beëedigd. De hoofddirec
teur en de adjunct-hoofddirecteur worden 
beëedigd door Onzen met de uitvoering dezer 
wet belasten Minister, de directeuren door 
den hoofddirecteur en de overige ambtenaren 
door de · directeuren onder wie zij te werk 
worden gesteld.". 

VII. Artikel 27, derde lid, wordt gelezen 
als volgt: 

"3. Hij die ten verkoop aanbiedt of in 
den handel brengt: 

a. maten, gewichten, meet- en weegwerk
tuigen, welke niet de ingevolge artikel n 
vereischte individueele keuring of herkeu
ring hebben onderg__aan, dan wel bij die keu
ring of herkeuring niet zijn goedgekeurd; 

b. meet- of weegwerktuigen, als in artikel 
14 bedoeld, welke niet zijn vervaardigd over
eenkomstig een daarvan goedgekeurd model, 

wordt gestraft met een geldboete van ten 
hoogste vijfhonderd gulden.". 

VIII. In het eerste lid van artikel 29 ver
vallen d~ woorden: ,,inspecteur, de adjunct
inspecteur en de overige" . 

2. Deze wet treedt in werking op een na
der door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten No
vember 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

(Uitgeg. 6 December z946). 
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:13 November z946. WET, houdende goed
keuring van de op 21 Octo8er 1943 te 
Londen tusschen Nederland, B elgië en 
Luxemburg gesloten Monetaire Over
eenkomst. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 305. 
Hand. Il 46/47, bladz. 97. 
Bijl. Hand. I 46/47, 305. 
Hand. I 46/47, bladz. 64. 

Wij WILHELMINA enz .. . . doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de monetaire overeenkomst, welke op 
21 October 1943 te Londen tusschen de Re
geeringen van Nederland, België en LUJ<em
burg werd gesloten, alvorens te kunnen wor
den bekrachtigd ingevolge artikel 60, lid 2, 

der Grondwet de goedkeuring der Staten
Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De nevens deze wet in afdruk ge

voegde monetaire overeenkomst, welke op 
21 October 1943 te Londen tusschen de Re
geeringen van Nederland. België en Luxem
burg werd gesloten, wordt goedgekeurd. 1 

1 De Fransche tekst van deze overeen
komst is niet opgenomen. 
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2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

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

November 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v . Buitenl. z., W. VAN.BOETZELAER. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

' (Uitp,ep,. 27 December I946). 

NEDERLANJ>SCII-BELGISCH -LUXEM• 
.BURGSCHE ftIO "ETAIRE OVEREEN• 

KOMST. 

IYe Regeering van Hare Majesteit de Ko
ningin der Nederlanden, 

eenerzijds, . 
De Regeeringen van Zijne Majesteit den 

Koning der Belgen, 
en van Hare Koninklijke Hoogheid de 

Groothertogin van Luxemburg, 
anderzijds, 
bezield door den wensch de monetaire 

betrekkingen te stabiliseeren en de werking 
van het betalingsverkeer tusschen Neder
land en de Belgisch-Luxemburgsche Econo
mische Unie, met inbegrip van de overzee
sche gebieden, staande onder de souvereini
teit of het mandaat van genoemde Staten te 
vergemakkelijken, zijn het volgende over-
eengekomen: ' • 

Art. 1. Met ingang van de onderteeke
ning dezer overeenkomst, wordt de !roers van 
den Nederlandschen gulden ten aanzien van 
den Belgische frank, vastgesteld op f 1 tegen 
B.fr. 16,52 (3,304 bdga's), zegge-1:r.fr. 100, 
(20 belga's) voor f 6,0S.'i• 

Deze koers wordt genoemd de "officieele 
koers". · 

In den officieelen koers kàn zonder voor
afgaande overeenkomst tusschen de Neder
landsche en Belgische Regeeringen geen en
kele verandering worden gebracht. 

Art. 2. De Nederlandsche en Belgische 
monetaire autoriteiten zullen met elkander 
op grondslag van den officieelen koers han
delen. 

Zij zullen in gemeen overleg de koop- en 
verkoopskoersen vaststellen, welke op de 
van hen afhankelijke geldmarkten zullen gel
den. Deze koersen zullen dezelfde zijn in Ne
derland en in de Belgisch-¼uxemburgsche 
Economische Unie; zij zullen niet meer dan 
¼ % van den officieelen koers mogen afwij
ken, noch naar boven, noch naar beneden. 

Zij zullen, behoudens overeenkomst, geen 
Nederlanàsche guldens of Belgische franken 
tegen buitenlandsche deviezen inwisselen 
dan tegen de koersen waarop deze deviezen 
op de officieele markt in Nederland, indien 
het Nederlandsche guldens, of in België, in
dien het Belgische • franken betreft, worden 
verhandeld. 

Art. '1· Voor alle betalingen, die Neder
land. Nederlandsch-Indië of eenig ander deel 
van het Koninkrijk der Nederlanden in het 
gebied van de Belgisch-Luxemburgsche Eco
nomische Unie, in Belgisch Congo of in de 
gebie-:len onder Belgisch mandaat mochten 
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hebben te doen, zullen de Belgische monetai
re autoriteiten aan de Nederlandsche mone
taire autoriteiten Belgische franken volgens 
den officieelen koers tegen' betaling in Ne
derlandsche guldens verschaffen. 

Voor alle betalingen, die de Belgisch
Luxemburgsche Economische Unie, de Ko
lonie Belgisch Congo of de gebieden onder 
Belgisch mandaat, in Nederland, in Neder
landsch-Indië of in eenig ander deel van het 
Koninkrijk der Nederlanden mochten heb
ben te doen, zullen de Nederlandsche mone
taire autoriteiten aan de Belgische monetaire 
autoriteiten Nederlandsche guldens verschaf
fen volgens den · officieelen koers, tegen be
taling in Belgische franken. 

Art. 4. De Nederlandsche monetaire au
toriteiten zullen aan de Belgische monetaire 
autoriteiten tegen betaling in Nederland
sche guldens de Nederlandsch-Indische gul
dens of de guldens van eenig ander deel van 
het Koninkrijk der Nederlanden verschaffen, 
welke noodig zijn voor het doen van alle be
talingen in Nederlandsch-Indië of in eenig, 
ander deel van het Koninkrijk der Neder
landen. 

De Belgische monetaire autoriteiten zullen 
aan de Nederlandsche monetaire autoriteiten 
tegen betaling in Belgische franken de Con
go-franken verschaffen, welke noodig zijn 
voor het doen van alle betalingen in Belgisch 
Congo of in de gebieden onder Belgisch man
daat. 

De Regeeringen en de monetaire autori
teiten van Nederland en België zullen pe
riodiek overleg .plegen ten einde gemeen
schaopelijk de noodige maatregelen vast te 
stellen ter handhaving van de soepele wer
king van het betalingsverkeer en ter voor
koming van alle handelingen, onvereenigbaar 
met de monetaire en economische politiek 
van Nederland en België. 

Art . .-;. Alle Belgische franken door Ne
derland aangehouden zoows:l als alle Nede r
landsche guldens door België aangehouden 
zullen vrijelijk voor de in deze overeenkomst 
bedoelde handelingen kunnen worden ge
bruikt. 

Art. 6. Nederland en België zullen on
derscheidenlijk een rekening aanhouden van 
de met toepassing van artikel 3 dezer over
eenkomst verrichte handelingen. 

Nederland zal deze rekening in Nederland
sche guldens, België in Belgische franken 
houden. 

De saldi dezer rekeningen zullen op den 
laatsten dag van iedere maand, tegen den 
officieelen koers in afgeronde bedragen wor
den verrekend. 

Nederland en Beligië zullen evenwel on
derscheidenlijk het recht hebben deze verre
kening te doen plaats hebben in den loop 
van de maand. 

Het gedeelte van de credit-saldi, dat der
tig millioen tweehonderd vijftig duizend Ne
derlandsche guldens of vijfhonderd millioen 
Belgiscpe franken te boven gaat, zal prorata 
temporis, rente dragen ten Jaste van het de
biteur-land. Deze rente, berekend nhar den 
officieelen discontokoers van geaccepteerde 
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wissels, zooals deze door de circulatiebank 
van het debiteurland wordt in acht genomen, 
zal worden geboekt op den laatsten dag van 
ieder kalenderkwartaal. 

Art. 7. Indien OP een gegeven oogenblik 
als gevolg van de toepassing van artikel 3 
van deze overeenkomst Nederland een cre
ditsaldo van meer dan een milliard Belgische 
franken te vorderen zou hebben, of België 
een creditsaldo van meer den zestig m,llioen 
vijfhonderd duizend Nederlandsche guldens 
te vorderen zou hebben, zullen de twee Re
geeringen met elkander overleg plegen, ten 
einde deze onevenwichtigen toestand te be-. 
eindigen. 

Art. 8. Onverminderd de bepalingen van 
artikel n hiernavolgend, zal geen waarborg 
in goud noch eenige andere zakelijke waar
borg worden gevraagd als onderpand voor de 
saldi voortvloeiende uit de toepassing van 
deze overe:::·komst, en geenerlei aanvrage 
worden ingediend om deze saldi in goud of 
in buitenlandsche deviezen om te zetten. 

Daarentegen zal het debi teur-land steeds 
het recht hebben terugbetalingen in goud te 
doen. Het metaal zal worden aanvaard tegen 
den aankooosprij s van goud zooals deze door 
de circulatiebank van het crediteur-land 
wordt in acht genomen. 

Met toestemming van het crediteur-land 
zal het debiteur-land ook terugbetalingen 
mogen doen door middel van afgifte van bui
tenlandsche deviezen tegen den aankoops
koers, door de circulatiebank van het credi
teur-land daarvoor vastgesteld. 

Het ligt met name in de bedoeling van Ne
derland en BelP-ië betalingen in buitenland
sche deviezen aan te bieden en te aanvaar
den om afwijkingen van den evenwichtstoe
stand te herstellen, die zouden kunnen voort
vloeien uit tusschen de Hooge Contractee
rende Partijen afgesloten handelstransacties, 
hun oorsprong vindende in invoer betaald 
door een hunner in buitenlandsche deviezen 
en leidende tot uitvoer betaald aan den an
der in buitenlandsche deviezen. 

Art. Q. Indien Nederland en België moch
ten besluiten den officieelen koers te wijzi
gen, worden de rekeningen afgesloten en ver
rekend tot den officieelen koers die tot dien 
van kracht was. Indien het bedrag van het 
uiteindeliik creditsaldo is uitgedrukt in een 
deviés. hetwelk ten opzichte ·van het· goud in 
waarde is veranderd, wordt het bedrag er 
van door het debiteur-land in evenredigheid 
met deze wijziginP- oonieuw vastgesteld. 

Bii de berekening van het uiteindelijk sal
do. zal rekening worden gehoude::1 met de 
bedragen waarvoor de Nederlandsche en 
Belgische monetaire autoriteiten uit hoofde 
van wisselcontracten op termiin verplichtin
gen hebben loopen op den datum waarop de 
verandering van koers ingaat. 

Art. 10. Met toestemming van de Neder
landsche monetaire autoriteiten zullen de 
Belgische monetaire autoriteiten de door hen 
aangehouden guldens mogen gebruiken om 
betalingen ten gunste van derde landen te 
doen erl met toestemming van de Belgische 
monetaire autoriteiten zullen de Nederland-
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sche monetaire autoriteiten de door hen 
aangehouden Belgische franken voor beta
lingen ten gunste van derde landen mogen 
gebruiken. 

Art. 11. Indien deze overeenkomst mocht 
worden opgezegd, zal he.t uiteindelijk c , edit
saldo tot aankoop van door het debiteur-land 
uitgegeven Schatkistbiljetten worden aan
gewend. 

Deze Schatkistbiljetten zullert in de va
luta van het crediteur- land worden uitgege
ven; zij zullen',l % dragen en ·worden gedelgd 
volgens een delgingsplan, vast te stellen in 
gemeen overleg tusschen Nederland en Bel
gië, zonder dat e_chter de totale duur van de 
amortisatie vijf jaren zal overschrijden. 

Als waarborg voor de delging van en voor 
de betaling van de rente op de Schatkistbil
jetten, zal daartoe g~ëigend onderpand ten 
behoeve van het crediteur-land worden ge
geven. 

Art. 12. De Nederlandsche en Belgische 
monetaire autoriteiten behooren ieder voor 
zich de noodige maatregelen te treffen ter 
handhaving van een verhouding overeenko
mende met den officieelen koers, bedoeld in 
art. 1 dezer overeenkomst, tusschen hunne 
eigen deviezen en die van derde landen. 
Evenwel zullen zij ter verzekering van een
heid van optreden onder elkander een voort
durend contact scheppen, elkander op de 
hoogte houden en elkander raadplegen om
trent alle vraagstukken, de monetaire en eco
nomische politiek betreffende, alsook bij el
ke gelegenheid waarbij dit noodig mocht 
voorkomen. 

Zij dragen eveneens zorg voor de coördi
natie der maatregelen, die zij genoopt zou
den zijn op hun respectieve markten te ne
men. 

Art. 13. De Nederlandsche Bank en de 
Nationale Bank van België zullen, respectie
velijk door de Regeering_ van het Koninkrijk 
der Nederlanden en door de Regee: ing 
van het Koninkrijk België, onder garantie 
van den Staat met de toepassing van èe be
palingen dezer overeenkomst worden belast; 
zij zullen daartoe de gewensch.e contacten 
tot stand brengen, met· name die, welke zijn 
bedoeld in de hierboven genoemde artikelen 
4 en 12. Zij zullen bevoegd zijn de noodige 
overeenkomsten te sJuiten met de interna
tionale organc::n waarvan hunne Regeerin
gen zullen deel uitmaken. 

Art. 14. Niets in deze overeenkomst ver
zet zich er tegen, dat Nederland en België 
toetreden tot internationale multilaterale 
overeenkomsten betreffende de stabilisatie 
van wisselkoersen. Zii verbinden zich zulks 
niet dan gezamenlijk te doen. 

Anderzijds zullen derde landen tot deze 
overeenkomst met toestemming van de Ne
derlandsche en Belgische Regeeringen kun
nen toetreden. 

Art. 15. Ten einde deze overeenkomst ten 
volle aan haar doel te doen beantwoorden, 
zullen de Hooge Contracteerende Partijen er 
naar strevel) een nauwe samenwerking in 
hunne handelsbetrekkingen tot stand te 
'irengen. 
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Art. x6. Met inachtneming van een op
zeggingstermijn van ten minste twee jaar, 
kan deze overeenkomst op den xsten Januari 
van ieder jaar, van I Januari x949 af, wor
den beëindigd. 

Art. x7. Deze overeenkomst zal zoo spoe
dig mogelijk worden geratificeerd en de rati
ficaties zullen zoo spoedig mogelijk worden 
uitgewisseld. . 

In afwachting hiervan zal ii.i voorloopig 
worden toegepast van de onderteekening af, 
met bevoegdheid van de Nederlandsche of 
van de Belgische Regeering haar op elk 
oogenblik te beëindigen, met inachtneming 
van een opzeggingstermijn van zes maanden. 
In het laatste geval zullen de bepalingen vàn 
artikel II van toepassing zijn. 

Ten blijke waarvan de gevolmachtigden, 
daartoe met de noodige volmachten bekleed, 
deze overeenkomst hebben onderteekend en 
van hun zegel voorzien. 

Gedaan te Londe~, den zxsten October 
IQ4~, in drie exemplaren, in het Neder
landsch en in het Fransch, welke beide teks
ten rechtsgeldig zijn. 
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E. N. VAN KLEFFENS. 
J. VAN DEN BROEK. 
H. J. VAN MOOK. 
P. KERSTENS. 

:,3 November z946. WET, houdende voor
loopige voorzieningen met betrekking 
tàt de bouwkassen. 

Bijl. Hand. Il 4_,;/46, 206. 
Hand. Il 46/47, bladz. q8.,,-z42. 
Bijl. Hand. I 46/47, 206. 
Hand. I 46/47, bladz. 64. 
Wij WILHELMINA enz .... doenteweten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebbl:en, 

dat het, in afwachting van een nadere wet
telijke regeling van het bouwkasbedrijf, wen
schelijk is op korten termijn het sluiten van 
bouwkasovereenkornsten slechts toe te staan 
aan bouwkassen, die aan door Ons te stellen 
voorwaarden voldoen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. x. Deze wet verstaat onder: 
a. bouwkas: iedere publiekrechtelijke of 

privaatrechtelijke instelling, welke van het 
sluiten of het afwikkelen van bouwkasover
eenkomsten haar hoofd- of nevenbedrijf 
maakt, ook al wordt daarmede niet beoogd 
het maken van winst; 

b. bouwka~overee131<omsten: de overeen
komsten om tegen ontvangst van een spaar
bijdrage en een bijdrage in de kosten, in wel
ken vorm en onder welken naam ook, op een 

' uit het werkplan der instelling voortvloeiend 
tijdstip een geldsom (bouwkapitaal) ter be
schikking · te stellen, welke, voor zoover deze 
het totaal bedrag der gestorte spaarbijdragen 
overtreft, wordt verstrekt rechtstreeks dan 
wel niet rechtstreeks in den vorm van een 
hypothecaire leening; 

c. bouwkapitaal: het bedrag, dat den 
deelnemer uit hoofde der bouwkasovereen-
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komst als de som van zijn spaartegoed en 
van het hem te verstrekken hypothecair cre
diet ter beschikking kan worden gesteld; 

d. Verzekeringskamer: de Verzekerings
kamer, ingesteld bij de Wet op het Levens
verzekeringsbeddjf (Staatsblad x922, No. 
7x6). 

z. In geval van twijfel of een ove,een
komst een bouwkasovereenkomst is, evenals 
in geval van twijfei of een reeks dan wel een 
samenstel van handelingen het als hoofd- of 
nevenbedrijf aangaan van bouwkasovereen
komsten vormt, beslist de Verzekeringska
mer. Tegen deze beslissing kan bij Ons in 
beroep worden gekomen. Dit beroep ge
schiedt door middel van een gemotiveerd 
beroepschrift, waarvan een afschrift aan de 
Verzekeringskamer bij aangeteekenden b ëief 
wordt toegezonden. Door Ons wordt beslist, 
den Raad van State, Afdeeling Geschillen 
van Bestuur gehoord, bij een met redenen 
omkleed besluit. 

2. I. Het is, na verloop ·van drie maan
den na den dag van afkondiging van den in 
het tweede lid van artikel 3 bedoelden alge
meenen maatregel van bestuur, aan alle 
bouwkassen verboden om bouwkasovereen
komsten te sluiten of het bouwkapitaal van 
reeds gesloten bouwkasovereenkomsten te 
verhoo"P'I. 

2. Van dit verbod kan door de Verzeke
ringskamer ontheffing worden verleend. In
dien de Verzekeringskamer op een verzoek 
om ontheffing afwijzend heeft beslist, kan 
de belanghebbende bouwkas tegen_ zoodanige
beslissing bij Ons in beroep komen. 

3. Een verleende ontheffing kan door de 
Verzekeringskamer worden ingetrokken, in
dien zij van oordeel is, dat zulks met het oog 
op de belangen van de deelnemecs aan de 
desbetreffende bouwkas of van het bouwkas
bedrijf in het algemeen gewenscht is. Indien 
de Verzekeringskamer een verleende onthef
fing heeft ingetrokken, kan de belangheb--· 
bende bouwkas daartegen bij Ons in beroep 
komen. 

4. Op een beroep, als bedoeld in het 
tvefeede en derde lid, vindt het bepaalde in de 
laatste twee volzinnen van het vorige artikel 
overeenkomstige toepassing. 

3. I. De ontheffing, als bedoeld in het 
tweede lid van artikel 2, wordt slechts ver
leend aan een bouwkas, die ten genoege van 
de Verzekeringskamer aantoo"t, dat aan 
haar deelnemers de verpllchting wordt op
gelegd de spaar- en aflossingsbedragen recht
streeks te storten op een rekening ter goed
keuring van de Verzekeringskamer. waar
over niet anders kan worden beschikt dan 
tot het verstrekken van hypothecaire lee
ningen aan deelnemers of tot het teruggeven 
van spaargelden, en dat de spaar- en aflos
singsbedragen, welke aan het einde van den 
termijn genoemd in het eerste lid van artikel 
z, ten name van de bouwkas aanwezig be
hooren te zijn, eveneens op evengenoemde 
rekening zijn gestort. 

2. De verdere voorwaarden, waaraan een 
bouwkas moet voldoen om voor een onthef
fing als vorenbedoeld in aanmerking te ko-
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men, de voorschriften betreffende de gege
vens, welke de bouwkassen in den vorm van 
staten al dan niet periodiek aan de Verzeke
ringskamer zullen moeten verstrekken, zoo
mede de termijnen, waarbinnen de Verzeke
ringskamer op een ingediend verzoek tot ont
heffing moet beslï-ssen en die, waarbinnen 
van beslissingen als bedoeld in artikel 1, 
tweede lid, en in artikel 2, tweede en derde 
lid, bij Ons in beroep kan worden gekomen, 
worden bij Algemeenen Maatregel van Be
stuur geregeld. 

4. x. Het sluiten van bouwkasovereen
komsten en het verhoogen van het bouwka
pitaal van reeds gesloten bouwkasovereen
komsten. zonder dat een ontheffing als be
doeld in het tweede lid van artikel 2 is ver
leend, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes maanden of geldboete 
van ten hoogste .~o.ooo gulden. 

2. Het beschikken over een rekening, al~ 
bedoeld in het eerste lid van artikel 1, in 
strijd met hetgeen daaromtrent in gemeld lid 
is bepaald, alsmede het medewerken door de 
instelling, waarbij zulk een rekening wordt 
gehouden, tot een beschikken, waarvan deze 
,nstelling weet dan wel redelijkerwijze moet 
vermoeden, dat dit in strijd is met het be
paalde in het eerste lid van artikel 1, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 

, zes maanden of geldboete van ten hoogste 
50.000 gultlen. 

1. De feiten, strafbaar gesteld bij dit 
artikel, worden beschouwd als misdrijven. 

5. 1. Feiten. die bij een Algemeenen 
Maatregel van Bestuur, uitgevaardigd ter 
uitvoering van deze wet, als misdrijf worden 
aangemerkt, worden gestraft met gevangé
nisstraf van ten hoogste zes maariden of 
geldboete van ten hoogste <o.ooo gulden, in
dien het feit opzettelijk is begaan, en met ge
vangenisstraf van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste 2.~.000 gulden, 
<indien het feit aan schuld te wij ten is. 

2. Feiten, die bii een Algetneenen Maat
regel van Bestuur, als in het vorige lid be
doeld, als overtreding worden aangemerkt, 
worden gestraft met hechtenis van ten hoog
ste drie maanden of geldboete van ten hoog
ste 1000 gulden. 

6. De artikelen ~o, .~1. 12, lid 2, 71, eerste 
lid, 72 en 76 van de Wet op het Lèvensver
zekeringsbedriif (S taatsblad 1g2 2 , no. 716) 
vinden overeenkomstige toeoassing. 

7, 1. Indien een feit, strafbaar inge
volge een der drie voorgaande artikelen, 
wordt begaan door of vanwege eene naam
looze vennootschao. eene coöperatieve of an
dere rechtsoersoonliikheid bezittende veree
niging of een stichting, wordt de strafver
volging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen de bestuurders en com m issarissen. 
Geen straf wordt uitgesproken tegen den be
stuurder of commissaris, van wien bliikt, dat 
het feit buiten zijn toedoen of medewçten is 
begaan. 

2. Indien een feit, strafbaar ingevolge 
een der drie voorgaande artikelen, wordt be
gaan door of vanwege een publiekrechtelijke 
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instelling. 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 verboden 
handelen of nalaten. 

8. De Verzekeringskamer brengt jaar
lijks aan Ons verslag uit terzake van hare 
werkzaamheden met betrekking tot deze 
wet. 

9, 1. Deze wet kan worden aangehaald 
als "Wet voorloopige Voorzieningen Bouw
kassen", met vermelding van den jaargang 
en het nummer van het Staatsblad, waarin 
zij wordt geplaatst. 

2. Zij treedt in werking met ingang van 
den dag na dien van haar afkondiging. 

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

November 1q46. ' 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën. P. LIEFTINCK. 
De Min. v . justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN, 
De Min. v . Openb. W. en W. a.i., ·H. Vos. 

(r/itgeg. 3 Januari z947). 

S. G 332 

:,3 November z946. WET, houdende ver
lenging van den werkingsduur van eeni
ge voorzieningen met betrekking tot de 
heffing van invoerrechten. 

Bijl. Hand. 11 46/47, .,09; 
Hand. II 46/47. bladz. 97. 
Bijl. Hand. 1 46/47, 109; 
Hand. 1 46/47, bladz. 64. 

Wij WILHELMINA enz .. .. doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het gewenscht is, eenige wettelijke voor
zieningen met betrekking tot de heffing van 
invoerrechten te handhaven tot het tijdstip, 
waarop de voorwaarden voor de volledige in
werkingstelling van de tussèhen Nederland 
eenerzijds en Bel,lië-Luxemburg anderzijds 
op den 15den September 1g44 te Londen ge
sloten douane-overeenkomst zijn vervuld; 

Zoo is het. dat \Vij, den Raad van S tate enz. 
Art. 1. Artikel 8 van Ons Besluit van 13 

November 1945, Staatsblad No. F 26x wordt 
gelezen als volgt: 

Art. 8. De artikelen 2 en 3 van dit besluit 
vervallen met ingang vari het tijdstip , waar
op de tusschen Nederland eenerzijds en Bel
Rië-LuxemburA anderziids op den 5den Sep
tember 1944 te Londen gesloten douane
overeenkomst volledig in werking treedt, 
doch uiterlijk met ingang van 1 October 1947. 

2. Deze wet word~eacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 1 October 1946. 

Lasten en bevelen, enz. · 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten No

vember 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën. P. LIEFTINCK. 
De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 
De Min. v. L., V . en V., S. L. MANSHOLT. 
De Min._v. Buiten/. z ., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. zo Dec. z946). 
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33 November r946. WET tot wijziging van 
de Leeningwet 1946 (Staatsblad No. G 
143) . . · 

Bijl. Hand. Il 46/47, JI7; 
Hand. Il 46/47, bladz. 97. 
Bijl, Hand. I 46/47, 3 r7; 
Hand. I 46/47, bladz. 64. 

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

dat de wenschelijkheid is gebleken van wij
ziging en verhooging van het bedrag, tot het.. 
welk krachtens de Leeningwet 1946 (Staats
blad No. G 143) geldleeningen of crediet
overeenkomsten, in andere dan Nederland
sche Munt, ten laste van het Rijk kunnen 
worden aangegaan; 

Zoo is het , dat W ij, den Raad van State enz. 
Art. 1. In artikel 1, eerste lid, onder b 

der Leeningwet 1946 (Staatsblad No. G 143) 
wordt het bedrag van f 500,000,000 (vijf hon
derd millioen gulden) gewijzigd en ve rhoogd 
tot f 3,000,000,000 (drie milliard gulden). 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien barer afkon-
diging. -

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Grà venhage, den 23sten No-

vember 1946. WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 29 November r946) 
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33 November r946. WET, houdende her
nieuwde verlenging van den geldigheids
duur van eenige artikelen van de Bo
demproductiewet 1939. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 3r3; 
Hand, II 46/47, bladz. "6-97; 
'Bijl. Hand. I 46/47 . 1r. ; 
Hand. I 46/47, bladz. 64. 

Wij WILHELMINA enz .. .. doenteweten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de algem eene maatregel van bestuur van 
5 September 1946, Staatsblad no. G 235, be
treffende het wederom in werking treáen van 
eenige ar tikelen van de Bodemproductiewet 
:r939, volgens artikel 17, vierde lid, van 
laatstgenoemde wet, dient te worden be
krachtigd bij de wet; 

Zoo is het ,dat Wij, den Raad vanState enz. 
Art. 1. De in het tweede lid van artikel 

x7 van de Bodemproductiewet 1939 genoem
de artikelen treden, te rekenen van 2 7 Sep
tember 1946, wederom in werking voor. den 
tijd van ten hoogste twee jaren. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging in het 
Staatsblad. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten No-

vember 1946. WILHELMINA. 
De Min. v. L ., V . en V ., S . L. MANSHOLT. 

(Uitgeg, r3 Dec. r946). 
L. & S. 1946 
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a3 November r946. WET tot wijziging van 
artikel 36 der Pensioenwet 1922 (Staats
blad no. 240). 

Bijl, Hand. Il 46/47r3r5; 
Hand: II 46/47, bladz. 97. 
Bijl. Hand. I 46/47, 3r5; 
Hand. I 46/47, bladz. 64. 

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

dat het wenschelijk is artikel 36 der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblatfi no. 240) te wij
zigen; 

Zoo is h~t, dat Wij, den Raad van State enz. 
A ·t . I. Artikel .16 der P ensioenwet 1922 

(Staatsblad no. 240) wordt gewijzigd als 
volgt : 

1. Het bepaalde onder a en b van het 
eerste 1id wordt vervangen door: 

,,a. voor het ambtenaarspensioen 10 per
cent van de gezamenlijke pensioensgrond
slagen op , 1 Januari van de op. dat tijdstip in 
hun dienst zijnde ambtenaren; 

b. voor het weduwen- en weezenpensioen 
s½ percent van die gezamenlijke pensioens
grondslagen." 

2. In het derde lid wordt "op 15 Maart 
en 15 September" vervangen door "op :r 
Januari". • 

OverRangsbepaling. 

Art. II. In afwijking in zooverre van het 
bepaalde in artikel 36 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad no. 240) geschiedt de berekening 
der bijdragen, bedoeld onder a en b van het 
eerste lid van dat artikel, voor het jaar 1946 
naar de gezamenlijke pensioensgrondslagen 
op 15 Maart 1946. 

Slotbepaling. 
Art. III. :r . Deze wet treedt, behoudens 

het bepaalde in het tweede lid; in werking 
met ingang van I Januari 1947. 

2. Artikel II wordt geacht in werking ge
treden te zijn met ingang van I Januari 1946. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten No

vember :r946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnen!. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 3 December r946). 
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:,8 November z946. WET, houdende goed
keuring van het te Londen op 16 Novem
ber 1945 onderteekende Statuut van de 
Organisatie der Vereenigde N aties voor 
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. 

Bijl. Hand. I 46/47, ur; 
Hand. Il 46/47, bladz. 226-:129. 
Bijl. Hand. Il 46/47, 35r; 
Hand. I 46/47, bladz. 7.z-74. 

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

dat het vanwege Ons te Londen op 16 No-
22 
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vember x945 onderteekende Statuut van de 
Organisatie der Vereenigde Naties voor On
derwijs, Wetenschap en Cultuur (U.N.E.S. 
C.O. United Nations Educational Scientific 
and Cultural Organization) alvorens te wor
den bekrachtigd, ingevolge artikel 60, twee
de lid, der Grondwet de goedkeuring van de 
Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State eni. 
Art, 1. Het vanwege Ons te Londen op 

den x6den November x945 onderteekende 
Statuut van de O rganisatie der Vereenigde 
Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cul
tuur, in afdruk bij deze wet gevoegd, wordt 
goedgekeurd. 

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

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten No

vember x946. 
WILHELMINA. 

De Min. van 0., K. en W ., Jos. J. GIELEN. 

De Min. v. Buiten}. z ., W . V AN BOETZEL AER. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 3 December 1946). 

Engelsche tekst. 

CONSTITOTION OF THE UNJTED NA• 
TIO.NS EDUC.l 'flONAL SCIENTIFIC 
AND UULTURAL ORGANISATION. 

The Governments of the States parties to 
this Constitution on behalf of their peoples 
deciare, 

that since wars begin in the minds of men, 
it is in the minds of men that the defences 
of peace must be constructed ; 

that ignorance of each other's ways and 
lives has been a common cause, throughout 
the history of mankind, of that suspicion and 
mistrust between the peoples of the world 
through which their differences have all too 
often broken into war; 

that the great and terrible war which has 
now ended was a war made possible by the 
denial of the democratie principles of the 
dignity, equality and mutual respect of men, 
and ~ the propagation, in their place, 
through ignorance and prejudice, of the doc
trine of the inequality of men and races; 

that the wide diffusion of culture, and the 
education of humanity for justice and liberty 
and peace are indispensable to the dignity ·of 
man and constitute a sacred duty which all 
the na ~io:is mus t fulliil in a spfrit of mutual 
assistance and concern; 

that a peace based exclusively upon the 
politica! and economie arrangements of go
vernments would not be a peace which could 
secure the unanimous~ lasting and sincere 
support of the peoples of the world, and that 
the peace must therefore be founded, if it is 
not to fail. upon the intellectual and mora! 
solidarity of mankind. 

For these reasons, the S tates parties to 
this Constitution, believing in full and equal 
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opportunities, for education for all, -in the 
-unrestricted pursuit of objective truth, and 
in the free exchange of ideas and knowledge, 
are agreed and determined to develop and to 
increase the means of communication 
between their peoples and to employ these 
means for the purposes of mutual understancL 
ing and a truer and more perfect knowledge 
of each other's lives; 

In consequence whereof they do hereby 
create the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural O rg~sation for the 
purpose of advancing, through the educatio
nal and scientific and cultural relations of the 
peoples of the world , the objectives of inter
national peace and of the common welfare of 
mankind for which the United Nations Or
ganisation was established and which its 
Charter proclaims. 

Article I . 

------- Purposes and Functions. 
x. The purpose of the Organisation is to 

contribute to peace and security by promo
ting collaboration among the nations through 
education, science and culture in order to 
further universa! respect for justice, for the 
rule of law and for the human rights and funda
mental freedoms which a;:e affirmed for the 
peoples of the world, without distinction of 
race, sex, language o religion, by the Char
ter of the United Nations. 

2. , To realise this purpose the Organisa
tion will: 

(a) collaborate in the work of advancing 
the mutual knowledge and understanding of 
peoples, through all means of mass communL 
cation and to that end recommend such in
ternational agreements as may be neci,:ssary 
to p_romote the free flow of iàeas by word 
and image ; ' 

(b) give fresh impulse to popular edu
cation apd to the spread of culture; 

by collaborating with Memberes, at thèir 
request, in the development of educational 
activities; 

by instituting collaboration among the 
nations to advance the ideal of equality of 
educational opportunity without regard to 
race, sex or any distinctions, economie or 
social; 

by suggesting educational methods best 
suited to prepare the children of the world 
for the responsibilities of freedom; 

(c) maintain, increase and diffuse know
ledge; 

b~ ~ssuring the conservation and protec
tion of the world's inheritance of hooks, 
works of art and monuments of his tory and 
science, and recommending to the nations 
concerned the necessary international con
ventions ; 

by encouraging co-operation among the 
nations in all branches of intellectual acti
vity, including the international exchange of 
persons active in the fields of education, 
science and culture and the exchange of pu
blications, objects of artistic and scientific 
interest and other materials of information; 
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by initiating methods of international-co
operation calculated to give the people of all 
countries access to the printed and publised 
materials produced by any of them. 

3. With a view to preserving the inde
pendence, integrity and fruitful diversity of 
the cultures and educational systems of the 
States Members of this Organisation, the Or_ 
ganisation is prohibited from intervening in 
matters which are essentially within their 
domestic jurisdiction. 

Article II. 

Membership. 
:i:. Membership of the United Nations 

Organisation shall carry with it the right to 
membership of the United Nations Educa
tional, Scientific and Cultural Organisation. 

2 . Subject to the conditions of the agree
ment between this Organisation and the 
United Nations Organisation, approved pur-
11uant to Article X of this Constitution, States 
not members of the United Nations Organi
sation may be admitted to ,;nembership of the 
Organisation, upon recommendation of the 
Executive Board, by a two-thirds majory 
vote of the Genera! Conference. 

3. Members of the Organisation which 
are suspended from the exercise of the rights 
and privileges of membership of the United 
Nations Organisation shall, upon the request 
of the Jatter, be suspended from the rights 
and privileges .of this Organisation. 

4 . Members of the Organisation which 
are expelled from the United Nations Orga
nisation shall automatically cease to be mem-
bers of this Organisation. · 

Article III. 

Organs. · 
The Organisation shall include a Genera! 

Conference, an Executive Board and a Se
cretariat. 

Article IV. 

The Genera] Conference. 
A. Composition. 
:i:. The Genera! Conference shall consist 

of the representatives of the States Members 
of the Organisation. The Government of 
each Member S cate shall appoint not more 
thans five delegates, who shall be selected 
after consultation with the National Com
mission, if established, or with educational, 
scientific and cultural bodies. 

B . Functions. 
2. The Genera! Conference shall deter

mine the policies and the main lines of work 
of the Organisation. It shall take decisions on 
programmes drawn up by the E xecutive 
Board. 

3. The Genera! Conference shall, when it 
deerns it desirable, summon international 
conferences on education, the sciences and 
humanities and the dissemination of know
ledge. 

4. The Genera! Confc:rence sahll, in adopt
ing proposals for submission to the Member 
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States, distinguish between recommendations 
and international conventions submitted for 
their approval. In the former case a majority 
vote shall suffice; in the Jatter case a two
thirds majority shall be required. Each of the 
Member States shall submit recommenda
tions or conventions to its competent autho
rities within a period of one year from the 
close of the session of • the Genera! Confe
rence at which they were adopted. 

5. The Genera! Conference shall advise 
the United Nations Organisation on the edu_ 
cational, scientific and cultural aspec-ts of 
matters of concern to the Jatter, in accor
dance with the terms and procedure agreed 
upon between the appropriate authorities of 
the two Organisations. 

6. The Genera! Conference shall receive 
and consider the reports submitted periodi
cally by Member States as provided by Ar
ticle VIII. 

7. The Genera! Conference shall elect the 
members of the Executive Board and, on the 
recommendation of the Board, shall appoint 
the Director-Genera!. · 

C. Voting. 
. 8. Each Member State shall have qne 

vote in the Genera! Conference. Decisions 
shall be made by a simple majority except 
in cases in which a two-thirds majority is 
required by the provisions of this Constitu
tion. A majority shall be a majority of the 
Members present and voting. 

D. Procedure. 
9. The Genera! Conference shall meet 

annually in ordinary session; it may meet in 
extraordinary session on the call of the Exe
cutive Board. At each session the location of 
its next session shall be designated by the 
Genera! Conference and shall vary from 
year to year. 

m. The Genera! Conference shall, at 
each session, elect a President and other of
ficers and adopt rnles of procedure. 

u. The Genera! Conference shJll set up 
special and technica! committees and such 
other subordinate bodies as may be neces
sary for its purposes. 

12. The Genera! Conference shall cause 
arrangements to be made for public access 
to meetings, subject to such regulations as it 
shall prescribe. 

E. Observers. 
13. The Genera! Conference, on the re

commendation of the Executive Board and 
by a two-thirds majority, may, subject to its 
rules of procedure, invite as observers at spe
cified sessions of the Conference or of its 
commissions representatives of international 
organisations, such as those referred to in 
Article XI, paragraph 4. 

Article V. 
Executive Board. 

A. Composition. 
:i:. The Executive Board shall consist of 

eighteen members elected by the G enera! 
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Conference from among the delegates ap
pointed by the Member States, together 
with the President of the Conference who 
shall sit ex officio in an advisory capacity. 

2. In electing the members of the Exe
cutive Board the General Conference shall 
endeavour, to include persons competent in 
the arts, the humanities, the sciences, 
education -and the diffusion of ideas, 
and qualified by their experience and 
~apacity to fulfil the administrative and 
executive duties of the Board. Itshallalsoha
ve regard to the diversity of cultures and a ba
lanced geographical distribution. Not more 
than one national of any Member State shall 
serve on the Board at any one time, the Pre
sident of the Conference excepted. 

3. The elected members of the Executive 
Board shall serve for a term of three years, 
and shall be immediately eligible for a se
cond term, but shall not serve consecutively 

1 for more than two terms. At the first election 
eighteen members shall be elected of whom 
one-third shall retire at the end of the first 
year and one-third at the· end cif the second 
year, the order of retirement being determin
ed immediately after the election by the 
drawing of lots. Thereafter six members shall 
be elected each year. 

4. In the event of the death or resigna
tion of one of its members, the Eexecutive 
Board shall appoint, from among the dele
gates of the Member State concerned, a 
substitute, who shall serve until the next 
session of the Genera! Conference which 
shall elect a member for the remainder of 
the term. 

B. Functions. 
_c;. The Executive Board, acting under the 

authority of the Genera! Conference, shall 
be responsible for the execution of the pro
gramme adopted by the Conference and shall 
prepare its agenda and programme of work. 

6. The Executive Board shall recommend 
to the Genera! Conference the admission of 
new Members to the Organisation. 

7. Subject to decisions of the Genera! 
Conference, the Executive Board shall adopt 
its àwn rules of procedure. It shall elect its 
officers from among its members. 

8. The Executive Board shall meet in 
regular session at least twice a year and may 
meet in special session if convoked by the 
Chairman on his own initiative or upon the 
request of six members of the Board. 

g. The Chairman of the Executive Board 
shall present to the Genera! Conference, 
with or without comment, the annual report, 
of the Director-Genera! on the activities of 
the Organisation, which shall have been 
previously submitted to the Board. 

ro. The Executive Board shall make all 
necessary arrangements to consult the re
presentatives of international organisations 
or qualified persons concemed with quest
ions within its competence. 

n. The members of the Executive Board 
shall exercise the powers delegated to them 
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by the Genera! Conference on behalf of the 
Conference as a whole and not as represen
tatives of their respective Govemments. 

Article VI. 

Secretariat. 
r. Tle Secretariat shall consist of a Di

rector-Genera! and ·such staff as may be 
required. 

2 . The Director-Genera! shall be nomin
ated by the Executive Board and appointed 
by the Genera! Conference for a period of 
six years, under such conditions as the Con
ference may approve, and shall be eligible 
for reappointment. He shall be the chief 
administrative officer of the Organisation. 

~- The Director-Genera!, or a deputy 
designated by him, shall participaté, without 
the right to vote, in all meetings of the Ge
nera! Conference, of the Executive Board, 
and of the committees of the Organisation. 
He shall formulate proposals for appropriate 
action by the Conference and the Board. 

4. The Director-Genera! shall appoint the 
staff of the Secretariat in accordance with 
staff regulations to be approved by the Ge
nera! Conference. SuJ:>ject to the paramount 
consideration of securing the highest stand
erds of integrity, efficiency and technica} 
competence. appointment to the staff shall 
be on as wide a geographical basis as ·pos
sible. 

5. The responsibilities of the Director
General and of the staff shall be exclusively 
international in character. In the discharge 
of their duties they shall not seek or teceive 
instructions from any Government or from 
any authority external to the Organisation. 
They shall refrain from any action which 
might prejudice their position as internat
ional officials. Each State Member of the 
Organisation undertakes to respect the in
ternational character of the responsibilities 
of the Director-Genera! and the staff, and 
not to seek to influence them in the discharge 
of their duties. 

6. Nothing in this Article shall preclude 
the Organisation from entering into special 
arrangements within the United Nations Or
ganisation for common services arid staff 
and for the interchange of personnel. 

Article VII. 

National Co-operating Bodies. 

r. Each Member State shall make such 
arrangements as suit its oarticular conditions 
for the purpose of associating its principal 
bodies interested in educational, scientific 
and cultural matters with the work of the 
Organisation, preferably by the formation 
of a National Commission broadly represen
tative of the Government and such bodies. 

2 . National Commissions or national co
operating bodies, where they exist, shall act 
in an advisory capacity to their respective de
legations to the Genera! Conference and to 
their Governments in matters relating to 
the Organisation and shall function as agen-
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cies of liaison in all matters of interest to it. 
3. The Organisation may, on tlte request 

of a Member State, delegate, either tempo
rarily or permanently, a member of its Se
cretariat to serve on the National Commis
sion of that State, in order to assist in the 
development of its work. 

Article VIII. 

Reports by Member States. 
Each Member State shall report perio

dically to the Organisation, in a manner to be 
determined by the Genera! Conference, on 
its laws, regulations and statistic relating to 
educational, scientific and cultural life and 
institutions, and on the action taken upon 
the recommendations and conventions refer
red to in Article IV, paragraph 4. 

Article IX. 

Budget. 

z. The budget shall be administered by 
the Organisation. 

· 2. The Genera! Conference shall approve 
and give final effect to the budget and to the 
apportionment of financial responsibility 
among the States Members of the Organisat
ion subject to such arrangement with the 
United Nat~ons as may be 'provided in the 
agreement to be entered into pursuant to 
Article X. 

3. The Director--General, with the ap
proval of the Executive Board may receive 
gifts, bequests, and subventions directly 
from Governments, public and pritate in
stitutions, associations and private persons. 

Article X. 

Relations with the United Nations 
Organisation. 

This Organisation shall be brought into 
relation with the Unit ed Nations Organisa
tion, as soon as practicable, as one· of the 
specialised agencies referred to in Article 57 
of the Charter of the United Nations. This 
relationship shall be effected through an 
agreement with the United Nations Organi
sation under Article 63, of the Charter, which 
_agreement shall be subject to the approval • 
of the General Conference of this Organisa
tion. The agreement shall provide for effec
tive co-operation between the two Organi
sations in the pursuit of their common pur
poses, and at the same time shall recognise 
the autonomy of this Organisation, within 
the fields of its competence as defined in this 
Constitution. Such agreement may, among 
other matters, orovide for the aoproval and 
financing of the budget of the Organisation 
by the Genera! Assembly of the United Na
tions. 

Article XI. 

Relations with other specialised interna
tional Or~anisations and agencies. 

x. The Organisation may co-operate with 
other specialised intergovernmental organi-
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sations and agencies whose interests and ac
tivities are related to its purposes. To this 
end the Director-Genera!, acting under the 
genera! authority of the Executive Board, 
may establish effective working relation
ships with such organisations and agencies 
and establish such joint committees as may 
be necessary to assure effective co-operation. 
Any forma! arrangements entered into with 
such organisations or agencies shall be subject 
to the approval of the Executive Board. 

2. Whenever the Genera! Conference of 
this Organisation and the competent autho
rities of any other specialised inter-govem
mental organisations or agencies whose pur
pqses and functions lie within the competen
ce of this Organisation, deern it desirable to 
effect a transfer of their resources and ac
tivities to this Organisatión, the D.irector
General , subject to the approval of the Con
ference, may enter into mutually acceptable 
arrangements for this purpose. 

-~· This Organisation may make appro
priate arrangements with other inter-govem- .~ 
mental organisations for reciprocal represen
tation at meetings. 

4. The United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organisation may 
make suitable arrangements for consultation 
and co-operation with non-govemmental in
ternational organisations concemed with 
matters within its competence, and may 
invite them to undertake specific tasks. Such 
co-operation may also include appropriate 
participation by representatives of such or
ganisations on advisory committees set up 
by the Genera! Conference. 

Article XII. 

Legal status of the Or~anisation. 
The provisions of Articles 104 and 105 of 

the Charter of the United Nations Organi
sation conceming the legal status of that 
Organisation, its privileges and immunities 
shall apply in the same way to this Organi
sation. 

Article XIII. 

Amendments. 

z. Proposals for amendments to this Con
stitu t ion shall become effective upon receiv
ing the appro"al of the Genera! Confe~en
ce by a two-thirds maiority; provided, how
ever, that those amendments which involve 
fundamental alterations in the aims of the 
Organisation or new obligations for the 
Member States shall reQuire subseQuent ac
c.entance on the oart of two-thirds of the 
Member States' before they come into force. 
The draft texts of proposed amendments 
shall be communicated by the Director-Ge
nera! to the Member States at least six 
months in advance of their consideration by 
the General Conference. 

2 , The Generel Conference shall have 
power to adoot by a two-thirds majority 
rules of orocedure for carrying out the pro
visions of this Article. 
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Article XIV. 

I nterpretation. 

:r. The English and French texts of this 
Constitution' shall be regarded as equally 
authoritative. 

2. Any Question or dispute concerning the 
interpretation of this Constitution shall be 
referred for determination to the Internatio
nal Court of Justice or to an arbitral tribu
nal, as the Genera! Conference may de
termine under its rules of procedure. 

Article XV. 

Entry into force, 

1. This Constitution shall be subject to 
acceptance. The instruments of acceptance 
shall be deposited with the Government of 
the United Kingdom. 

2. This Constitution shall remain open 
for signature in the archives of the Govern
ment of the United Kingdom. Signatu ·e may 
take place either before or after the deposit 
of the instrument of acceptance. No accept
ance shall be valid unless preceded or fol
lowed by signature. 

3. This Constitution shell come into 
force when it has been accepted by twenty 
of its signatories. Subsequent acceptances 
shall take eff.ect immediately, 

4. The Government of the United King
dom will inform all members of the United 
Nj!tions of the receipt of all instruments of 
acceptance and of the date on which the 
Constitution comes into force in accord~nce 
with the preceding paragraph. 

In faith whereof, the undersigned, duly 
authorised to that effect, have signed this 
Constitution in the Englisch and French 
languages, both texts being equally authen-
tic. · 

Done in London the Sixteenth day of No
vember, 1945, in a single copy, in the Eng
lish and French languages, of which certified 
copies will be communicated by the Go
vernment of the United Kingdom to the Go
vernments of all the Members of the United 
Nations. 

Argentine Republic: 
Conrado Traverso 

A.ustralia : 
Belgium A. Buisseret 
Bolivia: C. Salamanca 
Brazil: Moniz de Aragao 
The Byelorussian Sov ie-t Socialist Republic: 
Canada: Vincent Massey 
Chile: Francisco Walker Linares 
China: Hu Shih 
Colombia: J. J. Arango 
Costa Rica: 
Cuba: Luis Marino Perez 
Czechoslovakia: Jan Opocensky 
Denmark: Alb. Michelsea 
The Dominican Republic: 

Ecuador: 
Epypt: 

, A. Pastoriza 
Alb. Puig 
A. Fattah Ah. Amr. 

El Salvador: 
Ethiopia: 
France: 
Greece: 
Guat~mala: 
Haïti: 
Honduras: 

Th. Aghnides 
M. Galich 
Leon Laleau 

India: John Sargent 
Iran: A. A. Hekmat 
Jraq: , Naju Al Asil 
Lebanon: Camille Chamoun 
Liberia: J. W. Pearson 
Luxembourg: A. Als 
Mexico: J. T. Bodet 
The Netherlands: v. d. Leeuw 
New Zealand 
Nicaragua: 
Norway: 
Panama: 
Paraguay: 

Emesto Selva 
Nils Hielmtveit 
E. A. Morales 

Peru: A. Letts 
The Philippines: Maximo M. Kalaw 
Poland: Bernard Drzewieski 
Saudi Arabia Hafiz Wahba 
Syria: N. Armanazi 
Turkey: Yücel 

342 

The Ukrainian Soviet Socialist Republic: 
The Union of South Africa: 

G. Heaton Nicholls , 
The Union of Soviet Socialist Republics: 
The United Kinp_dom of Great Britain and 

Northern Jreland: 
Ellen Wilkinson 

The United States of America: 
"(Jruguay: R. E. Maceachen 
Venezuela: A. Rodriguez Aspurua 
Yugoslavia: Dr. Ljubo Leontic 

Fransche tekst. 

CON\'EKTIO.N CllEANT UNE ORGANl• 
SATION DES N ATIONS UNIES POUR 

L'EDUCATIO.N, LA SCIENCE ET LA 
CULTURE. 

Les Gouvernements des Etats parties à la 
préoente Convention, au nom de leurs peu
ples, déclarent; 

que, les guerres prenant naissance dans 
l'esprit des hommes, c'est dans !'esprit des 
hom.mes q~e doivcnt être élevées les défen
ces de la paix; 

que l'incompréhension mutuelle des peu
ples a toujours été, au cours de l'histoire, à 
!'origine de la suspicion et de la méfiance 
entre nations, par ou leurs désaccords ont 
trop souvent dégéné ·é en guerre; 

que la grande et terrible guerre qui vient 
de finir a été rendue possible par Ie renie
ment de l'idéal démocratique de dignité, 
d'égalité et de respect de la personne humaine 
et par la volonté de lui substituer, en exploi
tant l'ignorance et Ie préjugé, Ie dogme de 
l'inégalité des races et des hommes; 

que, la dignité de l'homme exige;mt la 
diffusion de la culture et l'éducation de tous 
en vue de la justice, de la liberté et de la 
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paix, il y a là, pour toutes les nations, des 
devoirs sacrés à remplir dans un esprit de 
mutuelle assistance; 

qu'une paix fondée sur les seuls accords 
· économiques et politiques des Gouveme
ments ne saurait entraîner l'adhésion una
nime, durable et sincè.re des peuples et que, 
par conséquent, cette paix doit être établie 
sur Ie' fondement de la solidarité intellectuelle 
et morale de l'humanité. 

Pour ces motifs. les Etats signataires de 
cette Convention, résolus à assurer à tous Ie 
plein et égal accès à l'éducation, la libre 
poursuite de la vérité objective et Ie libre 
échange des idées et des connaissances, dé
cident de développer et de multiplier les re
lations entre leurs peuples, en vue de se 
mieux comprendre et d'acquérir une con
naissance plus précise et plus vraie de leurs 
coutumes respectives. 

En conséquence, ils créent par les présen
tes l'Organisation des Nations Unies pour 
l'Education, la Science et la Culture afin 
d'atteindre g raduellement, oar la coopéra
tion des nations du monde dans les domaines 
de l'éducation, de la science et de la culture. 
les buts de paix internationale et de prospé
rité commune de l'humanité en vue desquels 
1'0-ganisation de~ Nat ions Unies a été con
stituée, et que sa Charte proclame. 

Article I. 

Buts · et /onctions. 

:r. L'Organisation se propose de contri
buer au maintien de la paix et de la sécurité 
en resserrant, par l'éducation, la science et 
la culture, la collaboration entre nations, afin 
d'assurer Ie respect universel de la .iustice, 
de la loi. des droits de l'homme et des li
bertés fondamentales pour tous, sans distinc
tion de race, de sexe, cle langue ou de reli
gion, que la Charte des Nations Unies re
connaît à tous les peuples. 

2 . A ces fins, l'Organisation: 
(a) favorise la con:naissance et la com

préhension mutuelle des nations en prêtant 
son concours aux organes d'information des 
masses; elle recommande à eet effet tels ac
cords intemationaux qu'elle juge utiles pour 
faciliter la libre circulation de~ idées, par Ie 
mot et par !'image; 

(b) imprime une impulsion vigoureuse à 
l'éducation populaire et à ia diffusion de la 
culture: 

en collaborant avec les Etats Membres 
qui Ie désirent pour les aider à développer 
leur action éducatrice; 

en instituant la collaboration des nations 
afin de réaliser graduellement l'idéal d'urte 
chance égale d'éducation pour tous, sans 
distinction de race, de sexe ni d'aucune con
dition économique ou sociale; 

en suggérant des méthodes d'éducation 
convenables pour préparer les enfants du 
monde entier aux responsabilités de l'homme 
libre; 

(c) aide au maintien, à l'avancement et 
à la diffusion du savoir: 

en veillant à la conservation et protection 
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du patrimoine universel de livres, d'oeuvres 
d'art et d'autres monuments d'intérêt histo
rique ou scientifique, et en recommandant 
aux peuples intéressés des conventions in-
ternationales à eet effet; · 

en encourageant la coopération entre na
tions dans toutes les branches de l'activité 
intellectuelle, !'échange international de re
présentants de l'éducation, de la science et 
de la culture ainsi que celui de publications, 
d'oeuvres d'art, de matériel de laboratoire et 
de toute documentation utile; en facilitant 
par des méthodes de coopération internatio
nale appropriées l'accès de tous les peuples à 
ce que cfracun d'eux publie. 

3. Soucieuse d'assurer aux Etats Mem
bres de la présente Organisation l'indépen
dance. l'intégrité et la féconde diversité de 
leurs cultures et de leurs systèmes d'éduca
tion, l'Organisation s'interdit d'intervenir en 
aucune matière releval}t essentiellement de 
leur juridiction intérieure. 

Article Il. 

Membres. 
:r. Les Etats Membres de l'Organisation 

des Nations Unies possèdent Ie droit de faire 
partie de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'Education, la Science et la Culture. 

2. Sous réserve des termes de l'accord à 
intervenir entre la présente Organisation et 
l'Organisation des Nations Unies, approuvé 
conformément à l' Article X de la présente 

·Convention, les Etats non membres de l'Or
ganisation des Nations Unies peuvent être 
admis comme membres de l'Organisation 
sur recommandation du Conseil Exécutif, 
par la Conférance Générale votant à la ma-
jorité des deux tiers. ' 

3. Les Etats Membres de l'Organisation 
suspendus de l'exercice de leurs droits et 
privilèges de membres de l'Organisation des 
Nations Unies, seront sur la demande de 
cette dernière suspendus des droits et privi
lèges inhérents à la qualité de rriembre. 

4. Les Etats Membres de l'Organisation 
cessent ipso facto d'en être membres s'ils sont 
exclus de l'Organisation des Nations Unies. 

Article III. 
Orp_anes. 

L'Organisation comprend une Conférence 
générale, un Conseil exécutif et un Secré
tariat. 

Article IV. 

La Conlérence générale. 
A . Cornposition. 

:r. La Conférence générale se compose 
des représentants des Etats Membres de 
l'Organisation. Le Gouvernement de chaque 
Etat Membre nomme au plus cinq repré
sentants choisis après consultation avec Ie 
Comité National, s'il en existe, ou avec les 
institutions et corps éducatifs, scientifiques 
et culturels. 

B. Fonctions. 
2. La Conférence générale détermine 



l'orientation et Ia ligne de conduite générale 
de l'Organisation. ·Elle se prononce sur les 
programmes établis par Ie Conseil exécutif. 

3. La Conférence généra)e convoque, s'il 
y a Iieu, des conférences intemationales sur 
l'éducation, les sciences, les humanités et Ia 
diffusion du savoir. 

4. Quand elle se prononce peur l'adop
tion de projets à soumettre aux Etats Mem
bres, Ia Conférence générale doit distinguer 
entre les recommandations aux Etats Mem
bres et les conventions internationales à ra
tifier par les Etats l'vlembres. Dans Ie pre
mier cas, Ia majorité simple suffit; dans Ie 
second, une majorité des deux tie~ est re
quise. Chacun des Etats Membres soumettra 
les recommandations ou conventions aux 
autorités nationales compétentes dans Ie dé
Iai d'un an à oartir de Ia cl6ture de la ses
sion de Ia Conférence générale au cours de 
laquelle elles auront été adoptées. 

5. La Conférence générale conseille l'Or
ganisation des Nations Unies sur les aspects 
éducatifs, scientifiques et culturels des ques_ 
tiens intéressant les Nations Unies, dans les 
conditions et suivant la procédure qui au
ront été adoptées par les autorités compé
tentes des deux Organisations. 

6. La Conférence générale reçoit et exa
mine les rapports qui lui sent soumis pério
diquement par les Etats Membres, confor
mément à l'Article VIII. 

7. La Conférence générale élit les mem
bres du Conseil exécutif; elle nomme Ie Di
recteur Général sur présentation du Con
seil exécutif. 

C. Vote. 
8. Chaque Etat Membre dispose d'une 

voix à la Conférence générale. Les décisions 
sent prises à Ia majorité simple, sauf dans 
les ces ou les dispositions de Ia présente Con
vention exigent une majorité des deux tiers. 
Par majorité, il faut entendre la majorité 
des membres présents et votants. 

D. Procédure. 
9. La Conférence générale se réunit che

que année en session ordinaire; elle peut se 
réunir en session extraordinaire sur convoca
tion du Conseil exécutif. Au cours de che
que session la Conférence fixe Ie siège de Iá 
session suivante; ce siège change cheque an
née. 

10. La Conférence générale, à chaque 
11ession, élit son président et son bureau et 
adopte son règlement intérieur. , 

II. La Conférence générale crée les com
missions tent spéciales oue techniques et 
autres organismes subsidiaires qui peuvent 
être nécessaires à l'exécution de sa t àche. 

12. Des dispositions seront prises peur 
que Ie- public puisse assister aux· délibéra
tions, sous réserve des dispositions du règle
ment intérieur. 

E. Observateurs. 
13. La Conférence générale, votant à la 

majorité des deux tiers, sur la recommanda
tion du Conseil exécutif, et sous réserve du 

,,, 
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règlement intérieur, peut inviter comme ob
servateurs à des sessions déterminées de la 
Conférence ou de ses commissions, des re
présentants d'organisations intemationales, 
notamment de celles qui sent visées à l'Ar
ticle XI, paragraohe 4. 

Article V. 

Conseil exécutil. 
A. CDmposition. 
1. Le Conseil exécutif est composé de 

dix-huit membres élus par la Conférence gé
nérale parrni les délégués nommés par les 
Etats Membres ainsi que du Président de la 
Conférence qui siège ès-qualité avec voix 
consultative. 

2. En procédant à l'élection des membres 
du Conseil exécutif, Ia Conférence générale 
s'efforcera d'y faire figurer des personnalités 
compétentes dans Ie domaine des arts, des 
lettres, des sciences, de l'éducation et de la 
diffusion de la pensée, et ayant l'expérience 
et la compétence nécessaires peur remplir les 
fonctions administratives et exécutives qui 
incombent au Conseil. Elle tiendra compte 
également de la diversité des cultures et 
d'une répartition géographique équitable. Il 
ne pourra jamais y avoir en même temps au 
Conseil exécutif plus d'un ressortissant d'un 
même Etat Membre, Ie Président de la Con
férence n'entrant pas en compte. 

3. Les membres élus du Conseil exécutif 
conservent leurs fonctions p ndant une du
rée de trois ans; ils sent immédiatement 
rééligibles peur un second mandat, mais ils 
ne peuvent siéger plus de deux termes con
sécutifs. A la première élection, dix-huit 
membres seront élus parmi lesquels un tiers 
se retirera à l'exp1ration de la première an
née de mandat et un tiers à l'expiration de la 
deuxième, l'ordre de• sortie étant déterminé 
par tirage au sort immédiatement après 
l'élection. Par la suite, six membres seront 
élus chaque année. 

4, En cas de décès ou de démission d'un 
des membres, Ie Conseil exécutif désigne 
parmi les délégués de l'Etat Membre inté
ressé, un suppléant qui siègera jusqu'à la 
plus prochaine session de la Conférence gé
nérale, laquelle élira un titulaire pour la 
portion du mandat restant à courir. 

B. Fonctions. 
5. Le Conseil exécutif, agissant sous l'au

torité de Ia Conférence générale, est respon
sable devant elle de l'exécution du program
me adopté par la Conférence. Il prépare l'or_ 
dre du jour des réunions de Ia Conférence et 
Ie programme de travail qui est soumis à 
celle-ci. 

6. Le Conseil exécutif recommande à la 
Conférence générale l'admission de nou
veaux Membres dans l'Organisation. 

7. Sous réserve des décisions de la Con
férence générale, Ie Conseil exécutif établit 
son règlement intérieur. Il élit, parmi ses 
membres, son bureau. 

8. Le Conseil exécutif se réunit en ses
siim ordinaire au moins deux fois par an; il 
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peut se réunir en session extraordinaire sur 
convocation de son Président à l'initiative de 
celui-ci, ou à la demande de six membres du 
Conseil. 

9. Le Président du Conseil exécutif pré
sente à Ia Conférence génrale avec ou sans 
c9mmentaires, Ie rapport annuel du Direc
teur Général sur l'activité de l'Organisation, 
préalablement soumis au Conseil. 

10. Le Conseil exécutif prend toutes dis
posi.:ions utiles pour consuLer les représen
tants des organismes internationaux ou les 
personnalités qualifiées qui s'occupent de 
questions relevant de sa compétence. 

n. Les membres ' du Conseil exécutif 
exercent les pouvoirs qui leurs sont délégués 
par Ia Conférence générale, au nom de la Con
férence tout entière et non comme représen
tants de leurs Gouvernements respectifs. 

Article VI. 

Secrétariat. 

x. Le Secrétariat se compose d'un Direc_ 
teur Général et du personnel reconnu né
cessaire. 

2. Le Di.recteur Général est proposé par 
Ie Conseil exécutif et nommé par Ia Con
férence générale pour une période de six ans, 
aux conditions qui seront approuvées par Ia 
Conférence. Sa nomination est renouvelable. 
Le Directeur Général est Ie plus haut fonc
tionnaire de l'Organisation. 

3. Le Directeur Général ou, à son défaut, 
Ie remplaçant qu'il aura désigné, prend part, 
sans droit de vote, à toutes les réunions de la 
Conférence générale, du Conseil exécutif et 
des commissions de l'Organisation. Il for
mule des propositions en vue des mesures à 
prendre par Ia Conférence et Ie Conseil. • 

4. Le Directeur Général nomme Ie per-
1onnel du Secrétariat conformément au sta
tut du oe ·sonnel, qui devra être soumisál'ap
probation de Ia Conférence générale. Sous 
réserve de réunir les plus hautes qualités d'in
tégrité, d'efficacité et de compétence techni
que, Ie personnel devra être recruté sur une 
base géographique aussi large que possible. 

5. Les responsabilités du Directeur Gé
néral et du personnel ont un ca ractère ex
clusivement international. Dans l'accomplis_ 
111ement de Ieurs devoirs, ils ne demanderont 
ni ne recevront d'instructions d'aucun Gou
vernement, ni d'aucune autorité étrangère à 
l'Organisation. Ils s'abstiendront-de tout acte 
de nature à compromettre leur situation de 
fonctionnaires internationaux. Tous IesEtats 
Membres de l'Organisation s'engagent à 
respecter Ie caractère international des fonc
tions du Directeur Général et du personnel 
et à ne pas chercher à les influencer dans l'ac
complissement de leur täche. 

6. Aucune des dispositions de eet article 
ne saurait empêcher l'Organisation de pas
ser, dans Ie cadre de l'Organisation des Na
tions Unies, des accords soéciaux pour Ia 
constitution de services communs et Ie re
crutement de personnel commun ' ainsi que 
pour !'échange de personnel. 
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Article VII. 

Comités nationaux de coopération. 
x. Chaque Etat Membre prendra les 

dispositions appropriées à sa situation par
ticulière pour associer aux travaux de l'Or
ganisa~ion les principaux groupes nationaux 
qui s'intéressent aux problèmes d'éducation, 
de recherche scientifique et de culture, de 
préférence en constituent une Commission 
nationale ou seront re!'.lrésentés Ie Gouverne
ment et ces différents groupes. 

2. Dans les pays ou il en existe les Com
missions nationales ou les organismes natio
naux de coopération remplissent un role 
consultatif auprès de leur Délégation natio
nale à la Conférence générale et auprès de 
leur Gouve ·nement pour tous les problèmes 
se rapportant à l'Or@nisation. Ils jouent le 
röle d'organe de liaison pour toutes les 
questions qui intéressent I'Organisation. 

3. Sur Ia demande d'un Etat Membre, 
l'Organisation peut déléguer, à titre tempo
rai• e ou permanent. auorès de la Commis
sion nationale de eet Etat, un membre de 
son Secrétariat pour collaborer aux travaux 
de cette Commission. 

Article VIII. 

Présentation de rapports par Jes Etats 
Membres. 

Chaque Etat Membre adresse à l'Organi
sation un rapport périodique, sou Ia forme 
que déterminera Ia Conférence générale, sur 
les lois. è"lements et statistiques relatifs à 
ses institutions et à son activité dans l'ordre 
de l'éducation, de Ia science et de la cul~re 
ainsi que sur Ia suite donnée aux recomman
dations et conventions visées à 1' Article IV, 
paragraphe 4. 

Article IX. 

Budget. 
x. Le budget est administré par l'Organi

sation. 
2. La Conférence générale approuve dé-. 

fir,itivement Ie budget et fixe Ia participation 
financière de chacun des Etats Membres, 
sous rérerve des dispositions qui pourront 
être prévues en cette matière par la conven
tion conclue avec l'Organisation des Nations 
Unies conformément à l'Article X de Ia pré
sente Convention. 

.~. Le Directeur Général peut, avec l'ap
probation du Conseil exécutif, recevoir di
rectement tous dons, legs et subventions pro
venant de Gouvernements, d'institutions pu_ 
bliques ou privées, d'associations ou de par
ticulie.-s. 

Article X . 

Relations avec J'Or~anisation des 
Nations Unies. 

L'Organisation sera reliée, dès que pos
sible, à l'Organisation des Nations Unies. Elle 
en constituera l'u r,e des institutions spécia
Iisées prévues à l'Article 57 de la Charte des 
Nations Unies. Ces relations feront l'objet 
d'un accord avèc l'Organisation des Nations 
Unies conformément aux dispositions de!' Ar-
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ticle 63 de la Charte. Cètteaccordserasoumis, 
pour approbation, à la Conférencegénéralede 
la présente Organisation. Il devra fournir les 
moyens d'établir une coopération effective 
entre les deux organisations, dans la pour
suite de leurs fins communes. Il consacrera en 
rnême temps, !'autonomie de l'Organisation 
da~s Ie domaine de sa compétence particu
lière, tel qu'il est défini dans la présente 
Convention. Cet accord pourra notamment 
contenir toutes dispositions concernant l'ap
probation du budget et Ie financement de 
l'Organisation par l' Assemblée générale des 
Nations Unies. 

Article XI. 

Relations avec d'autres orRanisations et 
institutions internationales spécialisées. 
I. L'Organisation peut coopérer avec 

d'autres organisations et institutions inter
gouvernementales spécialisées, dont les ta
ches et activités sont en harmonie avec les 
siennes. A eet effet, Ie Directeur Général 
peut, sous la haute autorité du Conseil exé
cutif, établir des relations effectives avec 
ces organisations et institutions et constituer 
les commissions mixtes jugées nécessaires 
pou,:....assurer une coopération efficace. Tout 
accord passé avec ces organisa~ions ou insti
tutions spécialisées sera soumis à l'appro
bation du Conseil exécutif. 

2 . Toutes les fois aue la Conférence gé
nérale et les autorités compétentes de toute 
autre organisation ou institution intergou
vernementale spécialisée poursuivant des ac
tivités et des objectifs analogues jugeront 
souhaitable de transfé ·er à 1'0-~anisation 
les ressources et fonctions de la dite organi
sation ou institution, Ie Directeur Général 
pourra, sous réserve de l'approbation de la 
Conférence, conclure, à la satisfaction des 
deux parties. les accords nécessaires. 

.,_ L'Organisation peut, d'un commun 
accord avec d'autres organisations inter
gouvernementales, prendre des dispositions 
aooroo·iées pour s'assu•er urie représenta
tion à leurs réunions respectives. 

4. L'Organisation des Nations Unies pour 
l'Education, la Science et la 'Culture peut 

- prendre toutes dispositions utiles pour fa
cilitet les consultations et assurer la coopé
ration avec les organisations internation'ales 
privées s'occupant de auestions qui entrent 
daPs sori domaine. Elle oeut les inviter à 
entreprendre certaines taches déterminées 
rentrant dans leur compétence. Cette coopé
ration peut également prendre la forme 
d'une participation appropriée de représen
tants des dites organisations aux travaux de 
comi•és consultatifs créés par la Conférence 
~énérale. 

Article XII. 

Statut juridique de l'Orti.anisation. 
Les dispositions des Articles Io4 et rns de 

la Charte de l'Organisation des Nations 
Unies relatives au statut iuridiaue de cette 
Organisation. à ses privilèges et immunités, 
s'appliquent également à la présente organi_ 
sation. 

Article XIII. • 

Amendements. 
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x. Les projets d'amendements à la pré
sente ConvePtion prendront effet lorsqu'ils 
auront été adoptés par la Conférence géné
rale à la rnaiorité des deux tiers; néanmoins, 
les amendements entraînant des modifica
tions fondamentales dans les buts de l'Or
ganisation ou des obligations nouvelles pour 
les Etats Membres, devront être ensuite 
acceptés par, les deux tiers des Etats Mem
bres avant d'entrer en v'igueur. Le texte des 
projets d'amendements sera communiqué 
aux Etats Membres par Ie Directeur Géné
ral six mois au moins avant d'être soumis 
à !'examen de la Conférence générale. 

2. La Conférence générale aura pouvoir 
d'adopter à la majorité des deux tiers un 
réglement en vue de l'aoplication des dispo
sitions du présent article. 

Article XIV. 

Interprétation. 

x. Les textes anglais et français de la 
présente Convention font également foi . 

2. Toutes auestions et tous différends 
relatifs à l'interprétation de la présente Con
vention seront soumis pour décision à la 
Cour Internationale de Justice ou à un tri
bunal a•b;t,al. selon ce aue décidera la Con
férence i:?;énérale conformément à son règle
ment intérieur. 

Article XV. 

Entreé en viti.ueur. 
x. La présente Convention sera soumise 

à acceptation. Les instruments d'acceptation 
seront déoosés auprès du Gouvernement du 
Royaume-Uni. 

2. La présente Convention sera déposée 
dans les archives du Gouvernement du Roy
aume-Uni, ou elle restera ouverte à la sig
nature. Les signatures pourront être appo
sées avant ou après Ie dépöt des instruments 
d'acceptation . L'acceotation ne sera valable 
que si elle est précédée ou suivie d 'une signa. 
ture. 

3. La présente Convention entrera en 
vigueur lorsau'elle aura étê acceptée par 
vin<>:t de ses si<>:natai•es. Les acr.eptations ul
térieures prendont effet immédiatement. 

4. Le Gouvernement du Royaume-Uni 
notifiera à tous les Membres de l'Organisa
tion des Nations Unies la réception de tous 
les irstruments d'acceptation et la date á la
auelle la Convention entrera en vigueur con
formément au paragraphe précédent. 

En foi de quoi les soussignés, dûment 
autorisés à eet effet, ont signé la présente 
Convention dans les langues anglaise et fran
jaise, les deu.-..: textes faisant également foi. 

Fait à Londres, Ie seize novembre I945, 
en un seul exemplaire dans les langu~ an
glaise et f ·anraise. Des copies dument cer
tifiées conformes seront remises par Ie Gou
vernement du Royaume-Uni aux Gouver-
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nements de tous les Etats Membres des Na
tions Unies. 

(Zie voor de onderteekenin~n de En~l
sche tekst). \J 
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:,9 November 1:946. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
x8 April 1935, Staatsblad No. 192 (Fi-
nancieele Verhoudingsbesluit). / 

Wi.i WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Financiën en van Binnenlanctsche Zaken van 
20 Mei 1946, No. 177, Dienst der Rijksbe
grooting/1 Mei 1946, No. 8742, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur; 

OveIWegende, dat het noodzakelijk is over 
te gaan tot wijziging en aanvulling van Ons 
besluit van 18 April 19_~5, Staatsblad No. 
192 (Financieele Verhoudingsbesluit), sedert 
gewijzigd; -

Gelet op artikel 37, eerste lid, van de wet 
van 15 Juli 1929, Staatsblad No. 388, sedert 
gewijzigd, houdende herziening van de finan
cieele verhouding tusschen het Rijk en de 
gemeenten en wijziging van eenige bepalin
gen der Provinciale wet en der Gemeente- . 
wet; • 

Den Raad van State gehoord (advies van 
x8 Juni x946, No. 23); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 15 November 1946, 
No. 192, Dienst der Rijksbegrooting/21: No-· 
vember 1g46, No. 35453, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur, Bureau Financiën; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In Ons besluit van 18 April x935, 

Staa 's',lad No. 1q2 (Financieele Verhou
dipgsbsluit). wordt artikel 12 vervangen 
door een nieuw artikel, luidende: 

Art. xa. 1 . Gedeputeerde Staten zenden 
jaarlijks, zoo spoedig mogelijk na 1 Januari , 
aan Onzen Minister van Binnenlandsche Za
ken een staat, welke voor iedere gemeente in 
hunne provincie het bedrag vermeldt, dat 
naar hun oordeel aan die gemeente over het 
desbetreffende uitkeeringsjaar toekomt als 
biidrage in de iaarwedden van den burge
meester en den secretaris. . 

2. Indien een gemeente naar het oordeel 
van Gedeputeerde Staten aanspraak heeft op 
een geringere bijdrage dan f 3000, leggen zij 
bij den staat eep gespecifice.erde berekening 
over van de jaarwedden van den burgemees
ter en den secretaris dier gemeente. 

3. Onze Ministers stellen, na kennisne
ming van den staat, bedoeld in het eerste 
lid, voor {edere gemeente het "bedrag der uit-
keering vast. . 

4. Van deze vaststelling wordt mededee
Iing gedaan aan Gedeputeerde Staten en aan 
het bestuur der gemeente, welke het aan
gaat. De mededeeling aan het gemee?tebe
stuur geschiedt bii aangeteekenden boef. 

2. Inzending van den staat, alsmede van 
de gespecificeerde berekening, genoemd in 
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artikel 12 van het Financieele Verhoudings
besluit, gelijk dit luidt ingevolge het bepaal
de in artikel 1 van dit besluit, zal voor de 
jaren 1944, 1945 en 1946 dienen te geschie
den zoo spoedig mogelijk na de plaatsing van 
dit besluit in het Staatsblad. 

3. x Dit besluit wordt geacht met in
gang van 1 Januari 1g44 in werking te zijn 
getreden. 

2. Onze Ministers van Financiën en van 
Binnenlandsche Zaken zijn belast met de uit
voering van dit besluit. dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State zal worden gezonden. 

's-Gravenhage, d'en 29sten,November 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën. P. LIEFTINCK. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. :,4 December 1946). 
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30 November 1946. BESLUIT tot wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 5 
Juni 1915 (Staatsblad No. 234), tot 
vaststelling van een reglement voor den 
bakendienst op eenige openbare wate
ren. 

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

Openbare Werken en Wederopbouw van 16 
October 1946, No. 722, Afdeeling Water
staatsrecht; 

Gelet op de wet van 20 April 1895 
(Staatsblad no. 71), gewijzigd bij de wet van 
29 Juni 1925 (Staatsblad no . ..308); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 November 1q46, No. 14); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 November 1946, 
No. 706, Afdeeling Waterstaatsrecht;• 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in Ons besluit van 5 Juni 

1915 (Staatsblad No. 234), tot vaststelling 
van een reglement voor den bakendiènst op 
eenige openbare wateren, de volgende wijzi
gingen worden aangebracht: 

a. In artikel 1 vervallen de woorden: ,.de 
Linge"; . 

b. In artikel 2 vervalt in de eerste kolom 
het woord "Linge" en daarachter in de twee
de kolom het cijfer "2". 

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

's-Gravenhage, den 3osten November 1946. 
WILHELMINA. 

De M in. v. Openb. W. en W. a.i., H. Vos. 
(Uitgeg. 17 December z946.) 
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30 November z946. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Rangenbesluit Po
litiepersoneel. 

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

Justitie en van Binnenlandsche Zaken van 
2 November 1946, Afd. Politie, Bur. Rijks
politie, No. Org. 434-6/46 en van 18 No
vember 1946, Afd. 0 . 0 . en V., (Bur. B) No. 
34934; 

Gelet op artikel 4, eerste lid, onder e, van 
het Politiebesluit 1945; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. z. Ambtenaar in den zin van dit 

besluit is hij, die door het bevoegd gezag is 
aangesteld om hier te lande in bezoldigden 
burgerlijken openbaren dienst werkzaam te 
zijn bij het Korps Rijkspolitie of bij de ge
meentepolitie. 

2. Niet is ambtenaar in den· zin van dit 
besluit, hij met wien een arbeidsovereen
komst naar burgerlijk recht is gesloten. 

3. Dit besluit is niet van toepassing op 
den ambtenaar, die bij het Korps Rijks- . 
politie of bij de gemeentepolitie is aange
steld om uitsluitend administratief of tech
nisch werkzaam te zijn. 

2. z. Voor de ambtenaren van het korps 
Rijkspolitie en van de gemeentepolitie wor
den de volgende rangen vastgesteld: 

a. Rijkspolitie: 
Inspecteur-Generaal, Dirigeerend Officier 

ze klasse, Dirigeerend Officier 2e klasse, Di
rigeerend Officier 3e klasse, Officier ze 
klasse, Officier ze klasse, Adspirant-Officier, 
Adjudant, Opperwachtmeester, Wachtmees
ter ze klasse, Wachtr1eester, Adspirant. 

b. Gemeentepolitie: 
Hoofdambtenaar ze klasse, Hoofdambte

naar 2e klasse, Hoofdambtenaar 3e klasse, 
Amb'6naar ze klasse, Ambtenaar 2e klasse, 
Ambtenaar 3e klasse, Surnumerair, Adju
dant, Brigadier, Hoofdagent, Agent, Adspi
rant. 

2. De volgorde van opsomming van de in 
het eerste lid genoemde rangen is zoodanig, 
dat een eerder genoemde rang hooger is dan 
een later genoemde. 

.~. Bij meerhoofdigen dienst is van amb
tenaren, die denzelfden rang bekleeden, de
gene, die hooger in de ranglijst van dien 
ra~ is geplaatst, de meerdere van dengene, 
die een lagere plaats inneemt, tenzij de be
voegde meerdere anders bepaalt. 

3. z. De Algemeen Inspecteur van Rijks
politie wordt benoemd in den rang van 
Inspecteur-Generaal, de Commandant van 
een Gewest der Rijkspolitie in den rang van 
Dirigeerend Officier ze of ze klasse; de Com
mandant van een District der Rijkspolitie 
in den rang van Dirigeerend Officier ze of 3e 
klasse of van Officier ze klasse; de Comman
dant van een Afdeeling der Rijkspolitie in 
den rang van Officier ze of 2e klasse of van 
Adjudant. 

2. De Hoofdcommissaris van gemeente-
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politie wordt benoemd in den rang van 
Hoofdambtenaar ze of 2e klasse; de Com
missaris van gemeentepolitie in den rang 
van Hoofdambtenaar ze of 3e klasse of in 
den rang van Ambtenaar ze of ze klasse; de 
Hoofdinspecteur van gemeentepolitie in den 
rang van Ambtenaar ze of 2e klasse; de In
specteur van gemeentepolitie in den rang 
van ambtenaar 2e of .,e klasse; de Adjunct
Inspecteur van gemeentepolitie in den rang 
van Surnumerair. 

4. z. De ambtenaren van het Korps 
Rijkspolitie voeren naar de volgorde van op
somming in artikel 2, eerste lid, onder a, 
de volgende titels: 

inspecteur-Generaal der Rijkspolitie 
Dirigeerend Officier der Rijkspolitie ze 

klasse 
Dirigeerend Officier der Rijkspolitie ze 

klasse. 
Dirigeerend Officier der Rijkspolitie 3e 

klasse 
Officier der Rijkspolitie ze klasse 
Officier der Rijkspolitie ze klasse 
Adspirant-Officier der Rijkspolitie 
Adjudant der Rijkspolitie 
Opperwachtmeester der Rijkspolitie 
Wachtmeester der Rijkspolitie ze klasse 
Wachtmeester der Rijkspolitie 
Adspirant der Riikspolitie. 
2. De Hoofdambtenaren ze, 2e en 3c 

klasse, de Ambtenaren ze, 2e en 3e klasse en 
de Surnumerair van de gemeentet:>olitie 
voeren als titel den naam van de functie, 
waarin zij zijn benoemd, de Adjudant, de 
Brigadier, de Hoofdager· t , de Agent e:1 de 
Adspirant van de gemeentepolitie voerén 
den naam van hun rang als titel met toe
voeging van de woorden "van gemeentepo
litie". 

3. De aanspreektitels van de ambtenaren 
van het korps Rijkspolitie en van de ge
meentepolitie worden bij algemeene dienst
order vastgesteld. 

5. Dit besluit, hetwelk wordt aangehaald 
als "Rangenbesluit Politiepersoneel". treedt 
in werking met ingan.,. van den tweeden dag 
na dien zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Justitie en van Bin
nenlandsche Zaken zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, 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 3osten November 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Justitie, J . H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitge{1. z7 December z946). 
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2 December z946. BESLUIT tot toepassing 
van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
ten aanzien van het motorrijwielbedrijf 
(,,Vestigi._ngsbesluit Motorrijwielbedrijf 
1946"). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minis~er van 



349 

Economische Zaken van s October 1946, No. 
72858, Directoraat. voor den Middenstand; 

O verwegende, dat op grond van het be
paalde in het eerste lid van artikel 1 en in 
artikel 4 der Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
door de Ondervak&roep Motorrijwielrepara
tiebedrijf, behoorende tot de Hoofdgroep 
Ambacht, het verzoek is ingediend tot toe
passing van deze wet ten aanzien van het 
motorrijwiel bedrij f ; 

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

Gelet op de a rtikelen 1, vijfde lid, 3, eerste 
lid, 7, tweede en derde lid en 10, eerste lid, 
van bovengenoemde wet; 

Overwegende, dat de Middenstandsraad 
te dezer zake is gehoord; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
s November 1046, No. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 November 1946, 
No. 86q90, Directoraat voor den Midden
stand; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan on

der : 
uitoefenin~ van het motorrijwiel bedrijf: 
het ten behoeve van het publiek verrich

ten of in eigen bedrijf doen verrichten van 
herstellings- et\, onderhoudswerkzaamheden 
aan motorrijwie'len, en het ten verkoop aan 
het ouJ--Ji e'c in , ·oorraad hebben en het aan 
het publiek verkoopen van motorrijwielen, 
motorrijwielonderdeelen en motorrijwieltoe
behooren, al dan niet gepaard gaande met 
het ten ve rkoop aan het publiek in voorraad 
hebben en het aan het publiek verkoopen van 
motorrijwiel banden: 

wet: de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937; 
Onze Minister: Onze met de uitv.oering 

van 9e wet belaste Minister. 
2. 1 . Het is verboden een inrichting, be

stemd of mede bestemd voor de ui toefening 
van het motorriiwielbedrijf, voor zoover die 
uitoefening betreft, te vestigen zonder daar
toe van de Kamer van Koophandel en Fa
brieken v erkregen vergunning. 

2. H et bepaalde in het vorige lid vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de uit breiding van het in een inrichting uit
geoefende bedrijf met de uitoefening van het 
motorrijwielbedriif, zoomede ten aanzien van 
de voortzetting van het in een inrichting, als 
in het vorige lid bedoeld, uitgeoefende be
driif, in geval van wijzigin11: in de personen 
van ondernemers of beheerders. 

3, De minimum-eischen van credietwaar
digheid, bedoeld in artikel -~ der wet, bestaan 
voor het motorrijwielbedrijf in: 

I. het beschikken over voldoend bedrijfs
kapitaal om: 

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

b. daarenboven van de totale.kosten van 
de bedrijfsmiddelen, benoodigd voor het op
zetten ~an de inrichting, tenminste de helft 
contant te kunnen betalen; 
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2 . indien het bedrijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een schriftelijke geregi
streerde overeenkomst van geldleening, waar
uit blijkt, dat deze gelden niet binnen twee 
jaar na de dagteekening van het in artikel 7, 
vierde lid, der wet genoemde bewijs zullen 
worden opgeëischt. . 

4. De minimum-eischen van handelsken
nis, bedoeld in artikel ~ der wet, omvatten 
voor het motorrijwielbedrijf: 

1. bedrijfsleer: 
a. kennis van de wijze van financiering 

en van het doelmatige beheer van een mid
denstandsonderneming en van de daarbij in 
toepassing komende algemeene regelen van 
de bedrijfsleer; 

b. kennis van de algemeene beginselen 
van de reclame en van de verkoopkunde; 

2. boekhouden: 
vaardigheid in het voeren van e~n een

voudige _administratie volgens de methode 
van het z.g. uitgebreid enkel boekhouden; 

3. rekenen: 
vaardigheid in het maken van eenvoudige 

berekeningen, welke bij de financiering en 
het beheer van een middenstandsonderne
ming voorkomen, te weten : 

a. hoofdbewerkingen, percent- en inte
restberekeningen; 

b. berekeningen in den goederenhandel ; 
c. kostprijs- en -rentabiliteitsberekenin

gen; 
4. handelskennis: 
a. eenige kennis omtrent de organisatie 

van den handel in het algemeen, alsmede om
trent de gebruiken bij het ,inkoopen en het 
verkoopen van goederen en bij het verleenen 
van diens.ten; 

b. kennis van het binnenlandsch. beta
lingsverkeer; 

c. eenige kennis omtrent het bank- en het 
credietwezen. in het bijzonder omtrent het 
middenstandsbankwezen in Nederland; 

d. kennis van het binnenlandsche trans
port- en verkeerswezen; 

e. kennis van het verzekeringswezen, 
voor zoover voor een middenstandsonder-
neming van belang; ' 

/. kennis van de organisaties, vertegen
woordigende lichamen en instellingfn op het 
gebied van detailhandel en ambacht; 

5. rechts- en wetskennis: 
a. eenige kennis omtrent het wezen der 

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

b. eenige kennis omtrent de vennoot
schapsvormen en omtrent Het wezen van 
coöperatieve en andere . vereenigingen; 

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

d. eenige kennis omtrent de wettelijke 
bepalingen inzake faillissement en surséance 
van betaling en omtrent de verschillende 
soorten van handelspapier; 
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e. eenige kennis omtrent de voor den 
middenstandsondernemer van belang zijnde 
bepalinPen in belastingwetten; 

f. eenige kennis omtrent de voornaamste 
sociale wettelijke maatreglen, welke voor den 
middenstandsondernemer in het algemeen 
van beteekenis ziin; 

g. kennis van de wettelijke maatregelen, 
welke meer in het bijzonder betrekking heb
ben op den detailhandel en het ambacht; 

6. Nederlandsche taal en correspondentie: 
a. kennis van de Nederlandsche taal, blij

kende uit voldoende vaardigheid om zich 
zonder grove taal. en stelfouten schriftelijk 
daarin uit te drukken, eenvoudig proza te 
lezen en den inhoud daarvan mondeling weer 
te geven; 

b. eenige vaardigheid in het stellen van 
eenvoudige brieven, waarbij het bezigen van 
eenvoudige handelsuitdrukkingen kan wor
den geëischt. 

5. 1. Het voldoen aan de in het vorige 
artikel vermelde eischen kan blijken uit het 
bezit van: • 

a. hetzij het middenstandsdiploma "Al
gemeene Handelskennis", ingesteld door den 
Koninklijken Nederlandschen Middenstands
bond, den Nederlandschen Roomsch-Katho
lieken Middenstandsbond en den Christelij
ken Middenstandsbond in Nede :land; voor 
zoover dit de handteekening draagt van den 
gecommitteerde van Onzen Minister; 

b. hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wiizen diploma, ten aanzien waarvan 
deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het 
de handteekening van zijn ,gecommitteerde 
moet dragen; 

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

2. Van een aanwijzing, als in het vorige 
lid, onder b, bedoeld. geschiedt mededeeling 
in de Neder/andsche Staatscourant. 

6. De minimum-eischen van vakbe
kwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, om
vatten voor het motorrijwielbedrijf: 

I. theorie: 
A. algemeen: 
1. kennis van de soorten en typen van 

motorrijwielen en bijwagens; 
2. kennis van de onderdeelen daarvan, 

alsmede van hun beteekenis en werking; 
3. het kunnen maken van een begrooting 

voor een reparatie, noodig geworden door 
een aanrijding of door slijtage; 

4. kennis van de wettelijke voorschriften 
en van de verschillende soorten van verze
keringen op het gebied van motorrijwielen; 

5. het kunnen opstellen van een bereke
ning van de kosten per jaar van het gebrui
ken van een motorrijwiel; 

6. kennis van de materialen, welke ge
bruikt worden bii de herstelling en het on
derhoud van motorrijwielen, alsmede·van de 
handelsmaten en de handelsvormen ·van deze 
materialen; 

7. eenige kennis omtrent het blusschen 
van benzine- en andere branden, alsmede 
omtrept brandbluschmiddelen; 

350 

B. motortechniek: 
1. kennis van de verbrandingsmotoren in 

het algemeen: 
2. kennis van motorbrandstoffen en haar 

eigenschappen, van het vullen van het reser
voir en de zich hierbij voordoende gevaren, 
alsmede van de begrippen verst1,1iven, ver
dampen, compressie en verbranding; 

3. kennis van de werking van den vier
en den tweetaktmotor; 

4. kennis van het aantal en de plaatsing 
der cylinders; 

5. kennis van de cylindertypen, te on
derscheiden naar de plaatsing der kleppen; · 

6. kennis van de blokmotoren; 
7. kennis van den carburator, van de wer. 

king en de afstelling van de meest gebruike
lijke typen van carburatoren, alsmede van 
luchtfilters; 

8. kennis van den brandstoftoevoer en 
van benzinefilters; 

9. kennis van zuigers, zuigerveeren, drijf_ 
stangen, krukassen, lagering, afneembare cy
linderkoppen en pakkingen; 

10. kennis van de nokkenas en van het 
openen, sluiten en afstellen van de kleppen; 

11. kennis van de ·werking van de cy
linders, alsmede het · kunnen controleeren 
hiervan; 

· ·12. kennis van de wrijvi~, de verminde
ring daarvan door smering ~n de smeersy
stemen, alsmede een juist begrip van doel
matige smering en van de te gebruiken 
smeermiddelen; 

13. kennis van de koeling, in het bijzon
der van de lucht- en de vloeistofkoeling, als
mede van den radiator en van de vloeistof
circulatie; 

14. kennis van de oorzaken van het warm
loopen van den motor en van de hieraan ver
bonden gevaren; 

15. kennis van de nadeelen van het rij
den met een te kouden motor, alsmede van 
de juiste werkingstemperaturen; 

16. kennis van het onderhoud van den 
motor; 

17. kennis van controletoestellen voor 
motoren; 

C. e/ectrotechniek: 
1. kennis van de electrische installaties 

van het motorrijwiel in het algemeen; 
2. kennis van de grondbeginselen en de 

eigenschappen van den electrischen stroom, 
en van de begrippen geleiders en niet-gelei
ders, spanning, stroomsterkte en weerstand; 

3. kennis van het magnetisme; 
4. kennis van inductieverschijnselen; 
5. kennis van de hoogspanningsontste

king in het algemeen; 
6. kennis van de batterij-ontsteking en 

van de magneet-ontsteking; 
7. kennis van de inrichting tot het ver

stellen van het ontstekingstijdstip, alsmede 
van de volgorde van aansluiting der bougies; 

8. kennis van de inrichting en de werking 
van dynamo's in het algemeen, van de an
kerreactie en de spanningsregeling; 

q. kennis van de inrichting en de werking 
van motor-dynamo's; 
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:ro. kennis van de inrichting en de wer
king van den aanzetmotor; 

u. kennis van de inrichting en de wer
king van den electrischen hoorn; 

u. kennis van de inrichting van motor
rijwiellampen, alsmede het kunnen stellen 
hiervan; 

1:3. het kunnen teekenen van een elec
trische installatie voor een motorrijwiel, als
mede het kunnen controleeren van de lei
dingen; 

1:4. kennis van de inrichting en de wer
king van accumulatoren, alsmede kennis van 
het schakelen, het laden, het ontladen en het 
onderhoud van accumulatoren, zuurwegers, 
volt- en ampèremeters; 

1:5. kennis van controletoestellen voor de 
électrjsche installaties van motorrijwielen; 

D. motorrijwieltechniek: 
:r. kennis van de overbrengingsorganen, 

de koppelingen, den versnellingsbák, de ket
tingoverbrenging, de cardan-as met gewrich
ten, de differentieel met achteras, de worm
aandrijving, _en van het onderhoud van deze 
organen; 

2. kennis van de voorvork en de stuur
inrichting, alsmede van het onderhoud en de 
controle hiervan; 

3. kennis van de frameconstructies van 
motorrijwielen en bijwagens; 

4. kennis van de vee.-constructies, _van 
schroef- en torsieveeren, van veerbevestiging 
en van schokbrekers, in het bijzqnder van 
hun werking, afstelling en onderhoud; 

5. kennis van de remsystemen, alsmede 
van de eigenschappen en het onderhoud er
van; 

6. kennis van de wielen en hun onder
houd; 

7. kennis van de luchtbanden en hun 
maataanduiding; 

8. kennis van de smering van motorrij 
wielonderdeelen en van de smeersystemen; 

q. kenni~ van de algemeene eischen, aan 
olie en andere smeermiddelen te stellen; 

xo. kennis van de reservedeelen en van 
het gereedschap; 

:r x. kennis van het onderhoud van het 
frame in het algemeen; 

12. . kennis van den kilometer- en den 
toerenteller, den snelheidsmeter en de ver
der gebruikelijke instrumenten; 

x3. kennis van de binnen_- en buitenka-
bels; 

II. practijk: 
A. motor- en motorrijwielherstellen: 
x. het kunnen afstellen van een verbran

dingsmotor, alsmede het kunnen schuren en 
slijpen van de kleppen; 

2. het kunnen verwisselen en herstellen 
van wielen; 

3. het kunnen verrichten van herstellin
gen aan den brandstoftank en den carbu ra
tor; 

4_' het kunnen afnemen, herstellen en om
leggen van banden ; 

5. het kunnen controleeren en bijstellen 
van de remmen; 
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6. het kunnen reinigen van carter en fil
ters; 

7. het vorstvrij kunnen houden van mo
tor en radiator; 

8. vaardigheid in het gebruik van de bij 
het molorrijwiel behoorende gereedschap
pen; 

g. het methodisch kunnen opsporen van 
eenvoudige storingen; 

xo. het kunnen maken en soldeeren van 
eenvoudig plaatwerk; 

u . het kunnen uitlijnen en richten van 
frames en van voor- en achtervarken; 

1:2. het op maat kunnen vervaardigen en 
het kunnen soldeeren van binnen- en buiten
kabels; 

13. het kunnen vervaardigen van een 
eenvoudig onderdeel voor een noodreparatie; 

B. electrische installatie: 

I. het kunnen aansluiten der bougieka
bels; 

2. het kunnen reinigen en afstellen van 
bougies; 

3. het kunnen afstellen van de ontste
king; 

4. het kunnen reinigen van den verdee
ler, den onderbreker en het ontstekingsap
paraat; 

5. het kunnen inzetten van nieuwe ze
keringen; 

6. het kunnen controleeren, schoonhou
den, vulien en laden van accumulatoren; 

7. het kunne,~ herstellen van de isolatie; 
8. het methodisch kunnen opsporen van 

eenvoudige storingen; 

7, x. Het voldoen aan de in artikel 6 
vermelde eischen kan blijken uit het bezit 
van: 

a. hetzij het diploma inzake vakbe
kwaamheid voor het motorrijwielbedrijf, af
gegeven door of namens de Ondervakgroep 
Motorrijwielreparatiebedrijf, voorzoover dit 
diploma de handteekening draagt 'van den 
gecommitteerde van Onzen Minister; 

b. hetzij een door Onzen Minister aan te 
wijzen diploma, ten aanzien waarvan deze 
bij de aanwijzing kan bepalen, dat het de 
handteekening van zijn gecommitteerde 
moet dragen; 

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

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

8. Het ged·eelte van het in het derde lid 
van artikel 7 der wet genoemde bedrag, het
welk ingevolge het; bepaalde bij dat lid wordt 
uitgekeerd, wordt bepaald op de helft van dat 
bedrag. 

9. Dit beslqit kan worden aangehaald als 
,,Vestigingsbesluit Motorrijwielbedrijf x946". 

10. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag n:r dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast m et de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal word«:n geplaatst 
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en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den December 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 
(Uitgeg. 27 December z946). 

s. ~ 341 

.:1 December z946. BESLUIT tot wijziging 
van het Vestigingsbesluit Rijwielbedrijf 
1940. 

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

Economische Zaken van 5 October 1946, No. 
72858, Directoraat voor den Middenstand; 

Overwegende, dat het in verband met het 
in werking t reden van het Vestigingsbesluit 
Motorrijwielbedzijf 1946 wenschelijk is in 
het Vestigingsbesluit Rijwielbedrijf 1940 te 
doen vervallen alle vakbekwaamheidseischen, 
welke betrekking hebben op motorrijwielen 
en daartoe wijziging te brengen in artikel 6 
van laatstgenoemd besluit; 

Uelet op art.Ikel 3 van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf lQ:17; 

Overwegende, dat de Middenstandsraad te 
dezer zake is gehoord; 

D c-1 . ~aad van S tate gehoord (advies van 
5 November 1g46, No. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 November 1946, 
No. 86990, Directoraat voor den Midden
stand; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 6 van het Vestigingsbe

sluit Rijwielbedrijf 1940 wordt gelezen als 
volgt: · 

,,De minimum-eischen van vakbekwaam
heid, bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten 
voor het rijwielbedrijf: 

A. materialen en gereedschappen voor 
het rijwielbedrijf. 

1. bekendheid met de eigenschappen, de 
toepassing, de handelsmaten en de handels
vormen van: 

a. de gebruikelijke metalen; 
b. de overige materialen; 
c. smeermiddelen; 
d. isolatiestoffen; 
e. banden; 
2. kennis van de gewone en de bijzondere 

gereedschappen voor het bouwen van fra
mes en voor het monteeren en demonteeren 
van rijwielen; 

3. kennis van de inrichting van een werk
plaats voor het herstellen van rijwielen; 

B. rijwieltechniek. 
x. het. kunnen teekenen van een frame

schema naar opgave; 
2. het kunnen lezen en verklaren van een 

doorsnede-teekening, betreffende diverse rij
wielonderdeelen; 

.,. kennis van meerver,mellingsnaven, als
mede van remsystemen van rijwielen; 

C. electrotechniek. 
1. kennis van droge batterijen voor de 
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verlichting van rijwielen; 
2. kennis van de meest voorkomende ty-

pen van rijwieldynamo's; · 
:I · kennis van koplantaarns, achterlich

ten en contrólelampjes voor rijwielen; 
4. het kunnen lezen en verklaren van een 

electrisch-lichtschema vopr rijwielen; 
5. kennis van de schakeling van rijwiel

verlichtingen, alsmede het kunnen bepalen 
. van de waarde van gloeilampjes; 

6. kennis van de storingen, voorkomende 
aan de verlichting van rijwielen; 

D . practijk rijwielherstellen. 
1. het kunnen samenstellen van een rij

wielframe en van een rijwielvoorvork met ge
deeltelijke afwerking; 

2. het kunnen samenstellen van een frag
ment van een rijwielframe, alsmede van een 
carrier- of transportframe; 

3. het kunnen verbouwen van een rijwiel
frame en van een rijwielvoorvork; 

A.. , het kunnen pasmaken en/of monteeren 
van een trapasstel; 

-~- het kunnen samenstellen van wielen; 
6. kennis van de montage van een rijwiel 

in den uitgebreidsten zin; 
7. · het kunnen monteeren van rijwielver

lichtingen, alsmede het kunnen opsporen en 
opheffen van storingen hieraan; 

8. het kunnen herstellen van binnen- en 
buitenbanden voor rijwielen; 

E. algemeene kennis. 
kennis van de verkeersvoorschriften, van 

de wetsbepalingen betreffende heling en van 
de wettelijke bepalingen inzake verlichting 
van riiwielen". 

:!, ·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 Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
én waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den December 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

(Uif~g . .:17 Decembe1 1946). 

S, G 342 

3 December 1946. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
Akte van wijziging van het Statuut van 
de Internationale Arbeidsorganisatie 
(Parijs 1945). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van 30 Augustus 1946 

(Staatsblad no. G 22g), houdende goedkeu
ring van de Akte van wijziging van het Sta
tuut van de Internationale Arbeidsorganisa
tie (Parijs 194,~). van welke Akte een afdzuk 
en eene vertaling bij dit Besluit zijn ge-
voegd; 1 . 

Overwegende, dat Onze bekrachtiging van 
die Akte overeenkomstig artikel 6, eerste lid, 
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aan den Directeur van het Internationaal 
Arbeidsbureau op 20 September 1946 is me
degedeeld; 

Overwegertde mede, dat de navolgende Jan- -
den eveneens hunne bekrachtigingen of aan
vaardingen hebben medegedeeld, te we ~en: 
Afghanistan, Australië, Bolivia, Brazilië, 
Canada, China, Columbia, Costa-Rica, De
nemarken, Dominicaansche Republiek, 
Egypte, Ecuador, Ethiopië, Fï°nland, Frank
riik, G riekenland, Ha it i, Hongarije, Indië, 
Iran, IrJlk, Ierlai;1d, IJsland, Italië, Luxem
burg, Mexico, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, 
Pe -u. Portugal, Ve ·een igd Koninkrijk, Siam, 
Zweden, Zwitserland, Tu rkije, Tsjechoslo
wakije, Unie van Zuid-Afrika en Venezuela, 
terwijl de Vereenigde Staten van Amerika op 
18 September 1q46 de Akte hebben aanvaard 
onder voorbehoud van de, door het Congres 
te treffen, wetgevende maatregelen; 

Ove:wegende wiiders, dat meergenoemde 
Akte, overeenkomstig artikel 6, tweede lid, 
op 26 September 1q46, mede voor Nederland 
is van kracht geworden; 

Oo de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 28 November 
1946, Kabinet en Protocol No. q7781; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vocenbedoelde Akte, alsmede de vertaling 

daarvan, tedoen bekendmaken door de plaat-
sing van dit Bèsluit in het Staatsblad. 

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

's-Gravenhage, den ::iden December 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Buiten/. z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. 3 Januari 1947). 

Vertaling. 

AKTE VAN WIJZIGING VAN HET 
S'l'A'rUU'l' Y.\N llE INTERNATIONALE 

ARBEIDSORGANISATIE, 
1 

De Algemeene Conferentie van d/ Inter
nationale Organisatie van den Arbeid; 

Door den Raad van Beheer van het Inter
nationaal Arbeidsbu reau bijeengeroepen te 
Parijs, en aldaar bijeengekomen op 15 Octo
ber 1g45 in haar zevenentwintigste zitting: 

Peslo·e~ heb hr- de zonder verwiil -een be
perkt aantal wijzigingen in het Statuut van 
de Internationale Organisatie van den Ara 
beid aan te brengen, welke betrekking heb
ben oo zekere zeer sooedeischende vraagstuk
ken, die begrepen ziin in het vierde punt van 
de agenda der zitting, neemt heden den vijf
den dag van November 1q4_<; de volgende 
Akte aan, houdende wijzigingen in het Sta
tuut van de Internationale Organisatie van 
den Arbeid, welke Akte genoemd zal worden 
"Akte van wijziging van het St~tuut van de 

1 De Engelsche en Fransèhe tekst van de
ze Akte niet opgeno_men. 

L. & s. 1Q46 
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Internationale Organisatie van den Arbeid, 
1:94_c;"; 

Art. r. In de laatste alinea van de Inlei
ding van het Statuut van de Organisatie 
worden de woorden ;,Komen" en "het navol
gende overeen" vervangen door "Hechten" 
en "hun goedkeuring aan het navolgende 
Statuut van de Internationale Organisatie 
van den Arbeid". 

Art. 2 . Lid 2 van artikel r van het Sta
tuut van de Organisatie wordt vervangen 
door de navolgende leden: 

2. Leden van de Internationale Organisa
tie van den Arbeid zulle"'.! ziin de S~aten , die 
op 1 November 1q45 Lid van de Organisa
tie waren, en alle andere Stateri, die over
eenkomstig het beoaalde in de leden 3 en 4 
van dit artikel, Lid zullen worden. 

::i. Elk oorspronkeliJk Lid van de Veree
nigde Naties en elke Staat, die bij beslis
sing van de Algemeene Vergadering in over
eenstemming met de bepalingen van het 
Handvest tot het Lidmaatschap van de Ver
eenigde Naties wordt toegelaten, kan Lid 
van ~e Internationale Organisatie van den 
Arbeid worden door aan den Directeur van 
het Internationaal Arbeidsbureau zijn uit
drukkeliike aanvaarding mede te deelen van 
de verplichtingen, die voortvloeien uit het 
Statuut van de Internationale Organisatie 
van den Arbeid. 

4. De Algemeene Conferentie van de In
ternationale Organisatie van den Arbeid kan 
eveneens Leden tot de Organisatie toelaten, 
indien een meerderheid van tweederden der 
ter zitting aanwezige afgevaardigden, waar
onder tweederden van het aantal aanwezige 
Regeeringsafgevaardigden, dat aan .de stem
min<Y deelneemt, daarvóór stemt. Deze toe
lating zal van kracht worden, wanneer de 
Regeering van het nieuwe Lid aan den Di
recteur van het Internationaal Arbeidsbu
reau haar uitdrukkelijke aanvaarding van de 
verplichtingen, die voortvloeien uit het Sta
tuut van de Organisatie, zal hebben medege
deeld. 

-~- Geen Lid van de Internationale Orga
nisatie van den Arbeid kan zich uit de Orga
nisatie terugtrekken zonder van zijn voorne
men daartoe kennis te· hebben gegeven aan 
den Directeur van het Internationaal Ar
beidsbureau. 

Deze opzegging zal twee iaar na den da
tum van haar ontvangst door den Directeur 
van kracht worden, onder voorbehoud dat 
het Lid te diert tijde alle financieele ver
plichtingen, die voortvloeien uit zijn Lid
maatschap. zal hebben vervuld. Indien een 
Lid een internationaal arbeidsverdrag heeft 
bekrachtigd, zal dit terugtrekken niet van 
invloed ziin op h~ van kracht blijven, gedu
rende den in het verdrag bepaalden termijn, 
van alle verolichtingen, die voortvloeien uit 
of betrekking hebben op het verdrag. 

6. Ingeval een Staat heeft opgehouden 
Lid te zijn van de Organisatie. zal zijn weder
toelating als Lid geregeld worden door het 
bepaalde in de leden .1 of 4 van dit artikel. 

Art. 3. Artikel 13 van het Statuut van de 

32 



1946 

Organisatie wordt gelezen als volgt: 
r. De Internationale Organisatie van 

den A , beid kan met de Ver~e.11gde 1'/aties 
zoodanige financieele en budgeta" e regelm
gen tretten als ·wenschelijk zullen worden ge
acht. 

2. In afwachting van het treffen van zoo
danige regelingen, of indien te eeniger tijd 
zoodanige regelingen nie t van kracht zijn: 

a. zal ie j e r der Leden de re.s- en ver
blijfkos .en betalen van zijn afgevaardigden 
en hun techn1s91e raadslieden, alsmede van 
zijn vertegenwoordigers, die deelnemen aan 
de zittingen van de Confe.entie e:1 van den 
Raad van Beheer, al naar het geval zich 
voordoe t ; 

b. zullen alle andere kosten van het In
ternationaal Arbeidsbureau en van de zi t
tingen van de Confe:ent ie of van den Raad 
van Beheer worden betaald door den Direc
teur van het Internat ionaal Art e.dsbureau 
op de algemeene begroo .mg van è e Inter
nationale Organisatie van den Arbeid; 

c. zullen de regelingen betreffende de 
goedkeuring van de begi'Oojng van de Inter
nationale Organisatie van den A rbeid, het 
vastst ellen van de bijdragen der Leden en het 
innen dier bijdragen door de Confe :entie 
worden vastgesteld bij een meerderheid van 
tweederden der door de aanwezige afgevaar
digden uitgebrachte stemmen en zullen zij 
inhouden, da t de begrootmg en de regelingen 
betreffende de verdeeling van de kas .en on
der de Leden van de Organisatie moe '.en 
worden goedgekeurd door een commissie be-

- staande uit Regeeringsafgevaardigd en. 
-~· De kosten van de Interna~ionale Or-

ganisatie van den Arbeid zullen door de Le
den worden ged :agen overeenkomstig de 
krachtens lid r of lid 2, sub c, van dit artikel 
geldende regelingen. 

4. Een lid van de Organisatie, dat ach
terstallig is in de betaling van zijn finan
cieele bijdrage aan_ de Organisatie, zal geen 
stem hebben in de Conferent ie, in den Raa d 
van Beheer, in eenige commissie, of bij de 
verkiezingen van Leden van den Raad van 
Behee ·, indien het achterstallige bedrag gelijk 
is aan of meer bedraagt dan het bedrag va n 
de bijdragen, die over de twee volle ,voo:af
gaande iaren verschuldigd waren. De Confe
rentie kan desniettemin een zoodanig Lid 
toes ~aan te stemmen, indien zij overtuigd is , 
dat de nalatigheid in de betaling te wij t en is 
aan omstandigheden buiten de macht van 
het Lid. ' 

s. De Directeur van het Internat ionaal · 
Arbeidsbureau zal tegenover den Raad van 
Behee r verantwoordelijk zijn voor de beste
ding van de middelen van de Internationale 
Organisatie van den Arbeid. 

Art. 4. Artikel 16 van het S tatuut van d e 
O rganisatie wordt gelezen als volgt : 

De wijzigingen in dit St auut, die door de 
Conferentie met een meerderheid van twee
derden der door de aanwezige afgevaardig
den uitgebrachte stemmen worden aangeno
men, zullen van kracht worden, zoodra zij 
zullen zijn bekrachtigd of aanvaard door 

tweede ·den der Leden van de - Organisatie, 
waaronder vijf van de acht Leden, welke in 
den Raad van Beheer vertegenwoordigd zijn 
als op het gebied van het bedrijfsleven de 
belangrijkste plaats innemende overeen
komstig het bepaalde in artikel 7, !td 3 van 
dit Statuut. 

Art. s. Drie authentieke exemplaren van 
deze Ak.e van wijziging zullen worden on
de:teekend door den Voorzitter van de Con
ferentie en door den Direc~eur van het In
ternationaal Arbeidsbureau. ETo dezer exem
plaren zal worden nedergelegd in het archief 
van het Internationaal A :beidsbureau, één 
zal worden gezonden aan den Secretaris- Ge
neraal van den Volkenbond, en één aan den 
Secretaris-Generaal van de Vereenigde r-.a
ties. De Directeur zal een gewaarmerkt af
schrift van deze Akte aan ieder der Leden 
van de Internationale Organisatie van den 
Arteid doen toekomen. 

Art. 6. x. De officieele bekrachtigingen 
of aanva.irdinven van deze Akte van wijzi
ging zullen worden medegedeeld aan den Di
recteur van het Internationaal Arbeidsbu
reau, die aan de Leder. van de Organisatie 
hieNan zal kennis geven. 

2. Deze Akte vari wijziging zal van kracht 
worden overeenkomstig het bepaalde in ar
tikel ::16 van het Statuut van de Internatio
nale Organisatie van den Arbeid. Indien de 
Raad van den Volkenbond zou ophouden te 
bestaan voordat deze Akte van kracht is ge~ 
worden, zal deze van kracht worden na be
krachtiging of aanvaarding door drievierden 
van de Leden der Organisatie. 

:!• Zoodra deze Akte van kracht wordt, 
zullen de er in nedere;elegde wijzigingen gel
den als wijzigingen in het Statuut van de 
Internationale Organisatie van den Arbeid. 

4. Zoodra deze Akte van kracht wo, dt, 
zal de Directeur van het Internationaal Ar
beidsbureau daarvan kennis geven aan alle 
Leden van de Internationale Organisatie van 
den Arbeid, aan den Secretaris-Gene:aal van 
de Vereenigde Naties en aan alle Staten, die 
het Handvest der Vereenigde Naties onder
teekend hebben. 

De voorafgaande tekst is de authentieke 
tekst van de Akte van wijziging van het S t a
tuut van de Internationale Organisatie van 
den Arbeid, IQ4S, behoorlijk aangenomen 
door de Algemeene Conferentie van de In
ternationale Organisa tie van den Arbeid op 
-~ Novemb er 104.~ in haar zevenentwintigste 
zitting, welke te Parijs gehouden is. 

De Fransche en de Engelsche tekst van 
deze Akte van wijziging zijn gelijkelijk au-

• thentiek. 

TEN BLIJKE WAARVAN wij onze onder
teekening hebben geplaatst oo dezen zeven
den dag van November IQ4S• 

De President van de Conferentie, 
A. PARODI. 

De wnd. Directeur van het Internationaal 
Arbeidsbureau, 

EDWARD J. PHELAN. 
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S. G 343 

5 December z946. WET tot vaststelling 
van het Eerste Hoofdstuk der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. Il 4_, /46, z . 
Hand. IJ 46/47, b ladz. z57. 
Bijl. Hand. 1 46i47,- z. 
Hand. 1 46/47, bladz. 76. 

Titel A. Gewone dienst . 
Titel B. Buitengewone dienst . 

' Geheele dienst . 

S. G 345 

f 1,580,000 
258,750 

f 1,838,750 

5 December z946. WET tot vaststelling 
van het Zevende Hoofdstuk A der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1946, 

• Bijl. Hand. Il 4_, /46, z. 
Hand. Il 46/47, bladz. z57. 
Bijl. Hand. 1 46/47_ z . 
Hand. 1 46/47, bladz. 76. 

Titel A. Gewone dienst . 
Titel B. Buicengewone dienst 

f 729,752,577 
9,948,000 

Geheele dienst . f 739,700,577 

S. G 346 

5 December z946. WET tot toepassing van 
he t Ziek1::fondsencesluit voor perso
nen, die ingevolge het bepaalde in de 
artikelen ra en tb van het Koninklijk 
besluit van 28 Januàri 1g31 (Staatsblad 
no. 24) niet verzekerd zijn krachtens de 
Ziektewet. · 

Bijl. Hand. Il z946 Il. z66; 
Hand. Il 46/47, bladz. z85. 

•Bijl. Hand. 1 46/47, z66; 
Hand. 1 46/47, bladz. 76. 

Wij WILHE,LMINA enz .. .. doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het noodzakelijk is een voorloopige wet
teli'jke voorziening te treffen, bet reffende de 
toepassing van het Ziekenfondsenbesluit 
voor persone11. die ingevolge het bepaalde in 
de artikelen 1..1 en 1b van het Koninklijk Be-
sluit van 28 Januari 1g3r, Staatsblad no. 24 
niet verzekerd zijn k rachteris de Ziektewet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. x. Voor de toepassing van het 

Ziekenfondsenbesluit gelden de personen, in 
loondienst werkzaam aan inrichtingen, 
staande onder beheer van een natuurlijk of 
rechtspersoon, of in loondienst werkzaam 
van ' rechtspersoonlijkheid bezittende veree
nigingen of stichtingen, d ie ingevolge de ar
tikëlen xa en 1b va n het K oninklijk B esluit 
van 28 Januari 1g, 1, Staa tsblad no. 24, zoo
als dat sindsdien is gewijzigd, niet overeen
komstig de bepalingen van de Ziektewet ver
zekerd zijn als verzekerden ingevolge de 

, Ziektewet. • 
2. Het in het voorgaande lid bepaalde is' 

1~46 

niet van toepassing op de krachtens artikel 
ra van het Koninklijk Besluit van 28 Ja
nuari 1g_,1, Staatsblad no. 24, niet ingevolge 
de Ziektewet verzekerde personen, voor zoo
ver zij: 

a . zijn ambtenaar in den zin van artikel 
1 der Ambtenarenwet 1g2g; 

b. ingevolge het bepaalde in artikel 4, 
eerste lid, onder letters a, b, c, d, e, ebis, I 
en R der Pensioenwet 1q22,Staatsblad no. 
240, als ambtenaar worden beschouwd; 

e. 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 pe ·so
neel, dat verplicht-verzekerd is ingevolge de 
Kinderbiislagwet, zijn aangesloten b i j een 

1 erkende bedrijfsvereèniging, · als bedoeld in 
artikel .,Q dier wet. worden voo r de ve-ze
kering van de oersonen, die ingevolge artikel 
1 voor de toepassing van het Ziekenfondsen
besluit gelden als verzekerden ingevolge de 
Ziektewet geacht bij die bedrijfsvereeniging 
te zijn aangesloten. 

2. Werkirevers, niet vallende onder het 
eerste lid, worden voor de verzekering van 
de in dat lid bedoelde óersonen geacht te zijn 
aangesloten bii de ziekenkas van den Raad 
van Arbeid, binnen welks gebied zii zijn ge
vestigd. 

3. "'e we-J.-gevers van de oersonP..,, die 
inP-evoll?e a rtikel 1b van het Koninklijk Be
sluit van 28 Januari 1g_,1, Staatsblad no. 24, 
niet overeenkomstig de beoalingen van de 
Ziektewet verzekerd zijn, ziin bevoegd een 
op grond van artikel IS der Kinderbijslag
we : e+r--id admi--iist -a~iekantoor aan te wij
zen voor de nakoming van krachtens het 
Ziekenfondsenbesluit aan deze we rkgevers 
opgelegde vernlichtingen. 

4. Het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Zaken 
be~reffende de ziekenfondsverzekering van 
personen, die ingevolge het bepaalde in de 
artikelen ra en 1b van het Koninklijk be
sluit van 28 Januari 1g31 (Staatsblad no. 
24) niet verzekerd zijn krachtens de Ziekte
wet van 13 Januari 1044 (Nederlandsche 
Staatscpurant van 2 Mei 1g44, no. 85) treedt 
buiten werking. 

5. D eze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 20 September 
1944. 

Lasten en bevelen, enz.; 

Gegeven te 's- Gravenhage, den .5den, De
cember 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Sociale Zaken, W . DREES. 

(Uitgeg. z7 December z946.) 

S. G 347 

5 D ecember r946. WET, hou!fende vaststel
ling van het vierde Hoofdstuk der R iiks
begrooting voor het dienstjaar 1946. 
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Bijl. Hand. Il 4_, /46, 2; , 
Hand. Il 46/47, bladz. 285-297, 32z-349, 

373-,96. 
Bijl. Hand. 1 46/47, 2; 
Hand. 1 46/47, bladz. 76. 

Titel A. Gewone dienst . f 84,418,756 
Titel B. Buitengewone dienst f 122,671,377 

Geheele dienst f 207,090,133 

S. G 348 

6 December z946 . . WET tot vaststelling 
van het Veertiende Hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. Il 4.5/46, 2. 

Hand. Il 46/47, bladz. 257. 
Bijl. Hand. 1 46/47, 2. 
Hand. 1 46/47, bladz. 76. 

Titel A. Gewone dienst . 
Titel B. Buitengewone dienst. 

Geheele dienst . 

S. G 349 

f 30,000 
Nihil. 

f 30,000 

6 December z946. BESLUIT, houdende 
w11z1gmg van het Mijnreglement 1939, 
Staatsblad No. 568. 

Wij WILHE!.MINA, enz.; 
Op de voo ~dracht van Onzen Minister van 

Economische 7aken van 28 October 1946, 
No. 80.~os, Afdeeling ~ijnwezen; 

Gelet op artikel 1_~ van het Besluit bezet
tingsmaatregelen (Staatsblad 1944, No. E 
9'-l) en artikel Q van de Mijnwet 1903 
(Staatsblad 1qo4, No. 73), zooals deze is ge
wijzigd, laatsteliik bij de wet van 20 Juni 
19_'-l8 (Staatsblad No. 521); 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
19 November 1046, No. 16); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
niste r van Economische Zaken van 2Q No
vember 1946, No. q10q6, Afdeeling Mijn
wezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art 1. Hoofdstuk XVI van het Mijnre

glement 10'.lo wordt ingetrokken. 
2. Artikel 228 van het Mijnreglement 

19_'-lQ wo·dt gelezen als volgt : ,.Tot de con
trole op de naleving van dit reglement in de 
ondergrondsche werken worden toegelaten 
ten minste viif a·beiders-controleurs, die 
door den Miinindustrieraad, op gezamen
liike voordracht van de erkende vakorgani
saties van arbeiders in het mijnbedriif, tel
kens voor ten hoogste viif iaren worden aan
gewezen en op arbeidsovereenkomst tewerk
gesteld." 

3. Artikel 229 van het Mijnreglement 
19_'-lQ wordt ingetrokken. 

4. AAn den tekst van artikel 230 van het 
Miinreglement lQ.'-l9 wordt, voor den aan
vang daarvan, toegevoegd het cijfer 1, ge
volgd door een punt. 
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Voorts wordt aan artikel 2'-lO toegevoegd 
een tweede lid, luidende als volgt: 

,,2. Een arbeider-controleur treedt af, 
wanneer hij den leeftijd van zestig jaren 
heeft bereikt." 

5, De artikelen 232 en 233 van het Mijn
reglement 19_19 worden ingetrokken. 

6, Het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Waterstaat 
van 19 September 1q41 (Nederlandsche 
Staatscourant van 6 October 1941, No. 194) 
wordt ingetrokken. 

7. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag nadien zijner afkondiging. 

Onze Minister van Economische 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 6den December 1946. 

WILHELMINA. • 
De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

(Uitgeg. IO Januari z947). 

S. G350 

6 December zn46. BESLUIT, houdende 
aanwijzing van een formatie als bedoeld 
in artikel 39, ee ste lid, sub 3° der Wet 
op de Krijgstucht. 

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

Oorlog dd. 2g November 1946, Militair Ka
biPet, Bureau 6 Nr. o'-l8. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Het militair oersoneel behoorende tot het 

Depot voor dienstplichtige marechaussee's 
vormt een formatie in den zin van artikel 39, 
eerste lid, sub 3 ° ., der Wet op de Krijgs
tucht. 

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

's-Gravenhage, den 6den December 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. 3z December z946). 

S. G 351 

zo December z946. BESLUIT, houdende 
nadere wijziging van het Koninklijk Be
sluit van 22 December 1927, Staatsblad 
No. 403, betreffende o.m. het n;cht voor 
de keuring van films. 

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

Binnenlandsche Zaken en van Justitie van 
2 November 1946 No. U. 29463, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur Bureau Bestuursza
ken; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
recht voq, de keuring van films, vastgesteld 
in Ons besluit van 22 December 1927, Staats
blad No. 403, sedert gewijzigd, te herzien; 
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Gelet op artikel 15, derde lid, der Bios
coopwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. l. Te rekenen van 14 October 1945 

worden het eerste en tweede lid van artikel 2 
van Ons besluit van 22 December 1927, 
Staatsblad No. 403, sedert gewijzigd, ver
vangen door de volgende leden: 

Het _recht . voor de keu ,ing van films, be
doeld m artikel 15, lid 3, der Bioscoopwet, 
bedraagt: 

1_e. voor normaalfilms 35 cent, voor 
smalfilms waarvan de filmstrook een breedte 
heeft van ~7½ of 16 millimeter 8.5 cent en 
voor smalfilms waarvan de filmstrook een 
breedte heeft van o½ of 8 millimeter r 4o 
cent, per 10 meter filmlengte. 

2i:. voor films, bedoeld in artik/ 1 r, twee
de hd, onder 2e. der Bioscoopwet, mits zij 
n~ar_ het oo :deel_ van de huishoudelijke com
m1ss1e, bedoeld m artikel 5 onder c van het 
Bioscoopbesluit niet tot st rekking hebben 
han~e~sreclame te maken, naar de onder
sche1dmg, vermeld onder re, respectievelijk 
r_o cent, 25 cer.t en 40 cent per ro meter 
f1lmlengte. 

3e. voor films, welke na r Januari 1937 
werden gekeurd en waarvan de toelating voor 
ope_nbare_ vertooning, krach~ens het bepaal
de m artikel 2 van Ons beslui t van 21 Sep
te~ber 1945, Staatsblad No. F 203, vervalt 
of 1s vervallen. alsmede voor films zonder 
winstbejag geëxploiteerd door veree~igingen 
instellingen e.d. met een cultureel doel, wel~ 
ke vóór r Januari ro·H voor openbare ver
tooning zijn toegelaten naar de onderschei
ding vermeld onder 1e, respectievelijk 5 cent, 
12 cent en 20 cent per ro meter filmlengte. 

Gedeelten van 10 meter worden voor de 
berekening van het recht voor 10 meter be
rekc_nd. 

Indien vo:ir een voor openbare vertoonirlg 
toegelaten film meer den één keuringskaart 
wordt verlangd, is voor elke meerdere keu
ringskaart 2s cent ve ·schuldigd. 

Voor elk formulier, op aanvraag door of 
vanwege de Centrale Commissie voor de keu
ring ':'an films in verband met de keuring 
van films verst -ekt, is verschuldigd s cent. 

2. Het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Volksvoorlich
ting en Kunsten van 12 April 104~. betref
fende het vaststelle".l van het keurloon van 
films (Nederlandsche Staatscourant 1943, 
no. 74), he.twelk ingevolge artikel 15 van 
?et Besluit Bezettingsmaatregelen gescho cst 
1s, verval~- · 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit 
hetwelk in het S taatsblad zal worden ge~ 
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den roden December 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 
De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 24 December 1946). 

1946 -S. G 3 5 2 

II De~mber 1946. BESLUIT tot vemieti
gmg van het ·besluit van den Raad der 
Gemeente . Kerk:ade dd. 28 Juni 1946, 
houdende mstellmg van een Commissie 
van onderzoek naar de wijze van ver
deeling van inbeslaggenomen meubels en 
andere roerende goederen. 

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

B1nnenlandsche Zaken van 21 October 1946 
No. 19640, Afdeeling Binnenlandsch Be~ 
stuur, Bureau Bestuurszaken· 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Kerkrade, bij zijn b~sluit van 28 Juni 1946, 
No. 706/1-102 heeft mgesteld een commissie 
van onderzoek naar de wijze van verdeeling 
van in beslag genomen meubels en andere 
roerende goederen van Duitschers en N.S.B.
ers; 

Dat de Militaire Commissaris in de Pro
vincie -~i~burg op Q November 1944 de aan 
het M1h tair Gezag ingevolge -het Besluit . op 
den Bijzonderen Staat van beleg toekomen
de bevoegdheid tot vordering van inboedels 
van voormalige leden der N.S.B ., Duitschers 
of andere personen, die in verband met on
N ederlandsche ged ~agingen voortvluchtig 
waren, aan de burgemeesters onder bepaalde 
beperkingen heeft overgedragen; 

dat derhalve de aangelegenheid, welke de 
ráad der gemeente Kerk ·ade door een com
missie van onderzoek wil doen onderzoeken 
mede gelet op de regeling, welke terzake i~ 
getroffen bij het Besluit Vijandelijk Ver
mogen, van algemeen Rijksbelang moet wor
den geacht; 

. dat, waar de onderhavige aangelegenheid 
met behoo ~t tot de huishouding der gemeen
t~. de raad, een besluit als het onderwerpe
l11ke nemende, de grenzen zijner bevoe~dheid 
heeft overschreden en heeft gehandeld in 
striid met de wet; 

Gelet op artikel 18~ der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

IQ Nov ember 1046, No. 12); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
' noemden Minister van 4 December 1946, 
No. ::1504~, afdeelirg Binnenlandsch Bestuur, 
Bu-eau Bestuurszaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voormeld besluit van den raad der gemeen

te Kerkrade te vernietigen wegens strijd met 
de wet. · 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast _met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk m het S taatsblad zal wo·den ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den nden December 1946. 

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

(Uitgeg. 24 December 1946). 
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u December z946. BESLUIT tot schor
sing van het besluit van Gedeputeerde 
S ~aten van Zuidholland d.d. 16 Oc .ober 
1946, beaeffende het aangaan van geld
leeningen. 

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

Binnenlandsche Zaken en van Financiën, 
d.d. 10 December 1946, No. 35543, afdeeling 
Binnenlandsch Besl!'uur Bureau Financiën en 
d.d. 10 December 1946, Generale Thesaurie, 
Bureau Nationale Schuld, no. 213, tot schor
sing van het besluit van Gedepu '.ee rde Sta-• 
ten van Zuidholland, d.d. 16 October 1946, 
No. 196, houdende goedkeuring van de be
sluiten van den Raad de r gemeente Rotter
dam d.d. 10 Octobe , 1g46 tot he t aangaan 
van een tweetal geldleeningen, groqt onder
scheidenlijk f 10,000,000 en f 2,000,000, tegen 
een rente van :-i½ % per jaar bij een loop
tijd van 40 jaar, resp. 3 % per jaar bij een 
looptijd van II jaar; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, han
gende het onderzoek van de vraag, of ge
noemd besluit van Gedeputeerde Sta·en in 
striid is met het algemeen belang, het inwer
kingtreden daarvan "te voorkomen; 

Gelet op de artikelen 166, 169 en 170 der 
:provinciale wet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van Gedeputeerde 

Staten van 7.uid-Holland te scho ·sen tot 1 
Februari rq47. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Financiën zijn belast met de uitvoe
ring van dit beslui t , hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den IIden December 1946. 

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

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. z7 December z946). 

S. G 354 

Ia December z946. BESLUIT, strekkende 
tot aanwij2ing van een gedeelte van het 
zwakzinnigengesticht 's Heerenloo-Lo
ze::oord te Ermelo, als een inrichting, 
die niet als gesticht voor zwakzinnigen 
word t beschouwd, ook wanneer daarin 
meer dan twee zwakzinnigen wo; den 
verpleegd. 

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

Binnenlandsche Zaken van s December 1946, 
No. 1282.'!, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April -i884 
(Staatsblad No. g6) zooals deze wet laats te
lijk is gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons besluit van 4 

Maart 1946, (Staatsblad No. G 55) te be
palen: 

Art. 1. Aan de "Vereeniging tot opvoe-
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ding' en verpleging van idioten en achterlijke 
kinderen" gevestigd t e Utrecht word ~ ver
gunning verleend om de gestichten ,,'s Hee
renloo" e·~ ,,Lozenoord", beide te Ermelo, 
tot opriéhting waarvan vergunning is ver
lee::1.d bii Onze besluiten, onderscheidenlijk 
van 1:-i Februari 18g2 (Staatsblad No. 43) 
en Q Maart 1g10 (S :aa:sb.ad No. 82), in te 
richten tot één inrichting voor zwakzinnigen 
(idioten en imbecillen), onder den naam 
sjchting .,'s Hee:enloo-Lozenoord", over
e::nkomstig de overgelegde teekeningen en 
beschrijvingen. 

2. Van voormelde stichting worden 15 
paviljoenen onder de voorwaarden vermeld 
in artikel Q aangeweze::1. als eene inrichting 
die niet als ges~icht voor zwakzinnigen wordt 
beschouwd ook ·wanneer daar in meer dan 
twee zwakzinnigen wo: den · verpleegd. 

In de inrichting bedoeld in het eerste lid 
mogen niet meer dan 762 zwakzinnigen, 49z 
mannelijke en 27z vrouwelijke verpleegd 
worden, 

3. In het gesticht voor zwakzinnigen be
staande uit twee paviljoenen mogen niet 
meer dan l .'14 zwakzinnigen, 67 mannelijke 
en 67 vrouwelijke ve ,pleegd worden. 

4. Zonder toestemming van Onzen Mi
nister van Binne:- landsche Zaken mogen op 
het Gestichtsterrein geer.e opstallen tenzij 
overe::r:komstie: de tee!:e 0 mgc. en besc~rij
vingen, bedoeld in arti'. -el 1. worden opge
richt en mag niet aan derden de beschikking 
over eenig deel van het terrein gegeven 
worden. 

5, Zonder toestemming van Onzen Mi
nister van Binner!andsche Zaken mag in de 
gebouwen, de rioleering en verdere inrich
tingen op het te ·rein, zoomede in de afraste
ring van het terrein e;, in de om~eining èer 
tuinen gee:-e verandering worden aange
bracht, welke tengevolge zoude heb be ·, dat 
zii n ie t meer geheel overecr:stemden me ~ de 
teekenin en en beschrijvingen, bedoeld in 
artikel 1. 

6. In elk voor meer dan é:n ve: pleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op ee:- e duide
lijke zich~ba: e plaats t:et aan~al personen 
aangegeven, waarvoor r.e t bes emd is. 

7. De geneeskundige behandeling der 
verpleegden wo:dt oogedrege::1. aan tenminste 

. :-i geneeskundigen, die gevestigd moetc::1. zijrr 
in woningen oo het ter_ein van het gest icht 
en die buiten het gesticht gee n gec:eeskon
dige praktijk mogen uitoe~enen dan voor 
zooverre dit door Onzen Minis~er van Bin
nerrlandsche Zaken wordt toegestflan. 

8. Van elke ooneming, ontslag of over
lijden van een verplee"de wordt binnen twee 
weken een schriftelïke kennisgeving gezon
den aan den Inspecteur, die door Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken is belast 
met het toezicht op de st ichting. 

Aan voormelden inspecteur wordt te allen 
tijde vrije toegang verleend tot de gebouwen 
der Stichting. 

9. De voorwaarden bedoeld in het eerste 
lid van artil-el 2 luiden als volgt: 

1. Tot de inrichting wordt te allen tijde 



359 

vrije toegang verle~nd aan den Inspecteur, 
belast met het toezicht op de Stichtmg. 

2. Het bestuur, de ger.eeskundigen ver
b_onden aan de inrichting, benevens het ove
:1g aldaar werkzaam personeel, geven den 
t~specteur de door hem verlangde inlich
tmgen. 

.'I • D e gen eeskundigen. verbonden aan de 
inrichting, .maken regelmatig t en aanzien 
van de verpleegden, aa n hunne behandeling 
toevertrouwd, nauwkeurige aanteekeningen 
welke een duidelijk beeld geven van de voor~ 
geschiedenis, zoomede van den toestand van 
de verpleegden in lichamelijk , geestelij k en 
m aa tschap pelijk opzicht, van de wijzigingen, 
welke deze toestand onde :gaa t , van bijzon
dere voorvallen e::1 van hetgeen in het be
lang van· de verpleegden wordt gedaan· uit 
deze aanteekeningen moet voorts nu en ' dan 
blij1:ce~ of _voortzetting van de verpleging in 
de mnchtmg nog noodzakeliik of wensche
lijk is. Zij worden na het ontslag of overlij
d en van den verpleegde zorgvuldig bewaard 
gedu ,ende een door Ons te bepalen termijn. 
Van deze aanteekeningen wordt aan den in
spec :eur op zijn verlangen inzage gegeven. 

4. Het is verboden den verpleegde te be
lemmeren zich schriftelijk te wenden tot de 
hoofden der Departementen van algemeen 
bestuur, tot den inspecteur en tot den Offi
cier van Justitie. 

5. Een verpleegde wo rdt ontslagen: 
a. Op eigen ve: zoek of op dat van een 

der ouders of van d :m voogd, ingeval de ver
pleegde staat onder ouderlijke macht of 
voogdij . 

b. op schriftelijke verklaring van den 
geneeskundige, of zoo er meer zijn, van den 
eersten geneeskundige, dat zijne ve :pleging 
in de inrich_ting niet langer noodzakelijk of 
wenschelijk is. 

c. op verlangen van den inspecteur. 
6. In acht worden genomen de· nadere 

voorschriften, welke door Onzen Minister
van Binnenlandsche Zaken ten aanzien van 
het bepaalde in dit artikel mochten worden 
gegeven. · 

10. E en afschrift van dit besluit en van 
de beschikkingen bedoeld in de artikelen 2, 
4 , 5 en q, zoomede een copie van de teeke
ningen en beschrijvingen, bedoeld in artikel 
1, moeten in de inrichting aanwezig zijn en 
aan den inspecteur e:1 aan den Officier van 
Justitie te allen tijde op verlangen ter in
zage voorgelegd worder- . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is b~last met de uitvoering van dit besluit, 
dat m het Staatsblad zal worden geplaatst . 

's-Gravenhage, den 12den December 1946. 

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

(Uitgeg. 27 December z946.) 

S. G 355 

z3 December z946. WET, tot wijziging van 
de artikelen 157 tot en met 166 der ge
meentewet. 

l~46 

Bijl. Hand. Il 45/46, z97· 
Hand. Il 46/47, bladz. z2;-z29 z32-z38· 
Bijl. Hand. I 46/47, 197; ' ' 
Hand. I 46/41. bladz . 80-83. 

Wij WILHELMINA enz ... . doenteweten: 
Alzoo W ij •m ove we6ing genomen hebben 

dat het we:--schelij k is, de voorschrift en de; 
gemeentewet ten aanzien van verandering 
van grenzen der gemee::-it r , te herz · r ·; 

Zoo is het, dat Wij . den Raad vanS ~at e enz. 
Art. 1. De a rtik elen 157 tot en m et 166 

der gemeentewet vervallen en wo ·den ver
vangen door de volgende artikele-: 

Art. 157. Indien de raad eener gemeente 
wenschelijk acht , dat een voorstel van wet 
tot wijziging van hare grenzen, opheffing 
van e en g~meen_: e daaronder begrepen, wordt 
gedaan, ncht h1.1 to t Ons een daartoe strek

kend gemotiveerd verzoek. Het verzoe'c wordt 
door den raad gezonden aan Gedeputee ·de 
S taten. 

Art. 158. Gedepu~eerde Staten geven 
terstond van het verzoek kennis aan de raden 
d_er ande ~e daarbii bet·okken gemeenten, ten 
emde hun meening te vernemen. Indien 
l~ats_tbe~?é1ce "emeenten in een ande e p-0 _ 

vmc1e z11n gelegen, geschiedt de ke'lnisge
ving door tusschenkomst van Gedepu' ee•de 
Staten dier ornvincie. Gedepu:eerde S ~a ~en 
breng_en deze m eeningcn. alsme~e hu~ e :gen 
meenmg, zoo spoedig mogelijk ter kennis 
van Onzen met de uitvoering van deze wet 
belasten Minist er. 

Art. 1.~Q. Tenzij Wij beslissen, da~ het 
verzoek niet verde · in be!:iandeling zal wor
den genomen, noodigt Onze met de uitvoe
ring van deze wet belaste Minist er C'-e:lepu
teerd~ S ~aten uit. binnen een door hem te 
bepalen termijn het o,twerp ee::-ie r re3eling 
met kaart en toelichting te zenden aan de ra
den de r daarb' i bet·o1~ken gemee:it e:i. 

Art. 160. 700 spoedig mogeli jk na de o:it.. 
vangst van de o,twerp-regelin g wo -dt deze 
met de bijbehoorende stukke::1 door den b ur
gemeester op de secre~arie der ge:nee::-ite ter 
inzage van een ieder gedurende dertig dagen 
nedergelegd. 

De burgemeester doet van deze nede•leg
ging aanko-diging in een of meer n ieuws
bladen. welke in de gemeente ve :spreiding 
vinden. 

Art. 161. Gedu•ende de::1 in he ~ ee· ste 
lid van artikel 160 genoemden termijn, als
mede gedu 0 enèe.. een en twintig dagen na 
verloop daarvan kan ieder inwoner of ter 
plaatse gevestigd rechtspersoon teg;en de 
ontwerp-re3eling schriftelijk bij Gedepu~eer
de Sta !:en bezwaren inbre ngen. 

Art. 162, De raad van iede-e der bet •ok
ken gemeenten doet binnen een door Gede
puteerde S ~aten te bepalen termijn dezen 
schrifteliik ziin gevoelen kennen, vergezeld 
van de notulen van het in den raad met be
t · ekking tot de ontwerp-regeling verhandel
de. 

Gedeputeerdè Staten deelen dit gevoelen 
mede aan de raden van de andere gemeenten 
onde r bijvoeging van een afschrift van alle 
overgelegde stukken. 
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Art. 163. De raden worden in de gelegen
heid gesteld in een openbare vergadering van 
Gedeputeerde S ~a t en door gemachtigden hun 
gevoelen toe te lichten. Leden der raden kun
nen, zoo nood1g door gemachtigden, in deze 
vergaderine; van hun gevoelen doen blijken, 

Van deze vergadering geschiedt tijdig te
voren aankondiging door Gedeputeerde S ta
ten in een of meer nieuwsbladen, welke in 
de gemeente verspreiding vinden. 

Zoo spoedig mogel:jk na deze vergade ring 
brengen Gedeputeerde Staten hun gevoelen 
ter kennis van Onzen m et de uitvoering van 
deze wet belas.en Minis~er, onder bijvoeging 
van alle ter zake dienende stukken. 

Art. 164. Indien Gedeputeerde Staten 
wenschelijk achten, dat een voorstel van wet, 
als bedoeld in a .-tikel 157, wordt gedaan, 
richten zij tot Ons een daartoe strekkend 
gemotiveerd verzoek. Zij brengen daarbij de 
meening van de raden der betrokken ge
meenten te Onzer kennis. 

De artikelen 15g tot en met 163 vinden te 
dezen ove :eenkomstige toepassing. 

Art. 165. Indien Wij w~nschelijk achten, 
dat een voorstel van wet, als beèoeld in ar
tikel 157, wordt gedaan, noodigt Onze met de 
uitvoering van deze wet belas ~e Minister 
Gedeputeerde Staten uit, hun gevoelen en 
dat van de raden der daarbij betrokken ge
meenten binnen een door hem te stellen ter
mijn te zijner kennis-te bre.:gen. 

De artikelen 1,;q tot en me t 163 vinden te 
dezen overeenkomstige toepassing. 

Art. 166. Indien de gemeenten in méér 
dan één provincie liggen, treedt voor de toe
passing van de artikelen 1,;q tot en met 163 
in de plaats van Gedeputeerde Staten een 
commissie, samengesteld door en uit Gede
puteerde Staten van elke dier p covinciën. 
Onze met de uitvoering van deze wet be
las~e Minister wijst den Voorzitter der Com
missie aan. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
diging in het Staatsblad. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 13den De-

cemèer 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. z4 December 1946). 
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z3 December 1946. WET tot Vl!rklaring 
van het algemeen nut der onteigening 
van perceelen, erfdienstbaarheden en 
andere zakelijke rechten in de gemeente 
Achtkarspelen, noodig voor e:i ten be
hoeve van den aanleg eener nieuwe bij
zondere begraafplaats. 

Bijl. Hand. II 46/47, 331. 
Hand. II 46/47, bladz. 448. 
Bijl. Hand. 1 46/47, 331. 
Hand .. 1 46/47, bladz. 83. 

S. G 358 

IJ . December r946. WET tot vaststelling 
van de begrooting van de ontvangsten 
en uitgaven van het Algemeen Burger
lijk Pensioenfonds voor het dienstjaar 
1946. 

Bijl. Hand. Il 45/46, 2 A. 
Ha-nd. II 46/47, bladz. 447. 
Bijl. Hand. 1 46/4 7, 2 A. 
Hand. I 46/47, bladz. Bo. 

Titel A. Gewone dienst 
Titel B. Buitengewone dienst 

Geheele dienst 

S. G 361 

f 312,388,462 
Nihil. 

z2 December 1946. BESLUIT, houdende 
voorzieningen met betrekking tot de 
vaststelling van de Rijksbegrooting vo'or 
het dienstjaar 1945. 

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

President, Minister van Binnenlandsche Za
ken en van Onze Minis ~ers van Buitenland
sche Zaken, van Justitie, van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, van Financiën, 
van Oorlog, van Marine, van Openbare Wer
ken en Wede:opbouw a.i., van Verkeer, van 
Economische Zaken, van Landbouw, Vis
scherij en Voedselvoorziening, van Sociale 
Zaken en van Overzeesche Gebiedsdeelen 
dd. 3 December 1946', G enerale Thesaurie, 
Dienst der Rijksbe6rooting, Afdeeling Be
grootingszaken , No. 188; 

Ove-wegende, dat uitvoering dient te wor
den gegeven aan de artikelen 1 en 2 van Ons 
besluit van 2 September 1946 (Staatsblad 
No. G 230); 

Gelet op artikel 2 der wet van 29 Mei 1946 
(Staatsbiad No. G 135); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De gedeeltelijke begroetingen van 

uitgaven als bedoeld in het tweede lid van 
artikel 1 van Ons besluit"van 2 September 
194Ó (Staatsblad No. G 230) worden vastge
steld overeenkomstig de bedragen, voorko
mende in de door de Algeme:ne Rekenka
mer gecont :oleerde en door haar in orde be
vonden boekhouding der Departementen van 
Algemeen Bestuur c.q. afzonderlijke dien
s~en in den zin van artikel 87 der Comptabi
liteitswet (Staatsblad 1927, No. 259), ver
minderd met de sommen, beschikbaar ge
steld ingevolge tet eerste lid van artikel 1 

van evengenoemd besluit. 
2. Voor he t Algemeen Burgerlijk Pen

sioenfonds en het Gemeentefonds worden de 
begroetingen van uitgaven voor het dienst
jaar 1945 vastgesteld overeenkomstig de be
dragen, voorkomende in de door de Alge
meen e Rekenkamer gecontroleerde en door 
haar in orde bevonden ' boekhouding dezer 
onderdeelen van den Rijksdienst. 

3. Ter dekking van de uitgaven, voorko
mende in de begroetingen der afzonderlijke 
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onderdeelen van den Rijksdienst, als bedoeld 
in ar tikel 87 der Comptabiliteitswet (Staa ts
blad 192 7, N o. 259) voor het dienstjaar 1945, 
worden aa ngewezen de inkomsten, voo;ko
mende in de door de Algemeene Rekenka
mer gecontrolee rde en door haar in orde be
vonde n , bij het Depart ement van Financiën 
c.q. afzonderliiken dienst gevoerde boekhou
ding dezer inkomsten. 

4. De beg ootingen voor de bedrijven in 
den zin der Bedrijvenwet (Staatsblad 1928, 
No. 249) worden voor het dienstjaar 1945 
nader vastgesteld overeenkomstig de bedra
gen, voorkomende in de door de Algemeene 
Rekenkamer gecontrolee :de en door haar in 
orde bevonden boekhoudingen dier bedrij
ven. 

5. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

Onze Ministers, Hoofden der Departe
menten van Algemeen Bestuur zijn, ieder 
voor zooveel hem betreft, belast met de uit
voering v an dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal wo~den geplaa~st en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Re
kenkamer. 

's-Gravenhage, den 12den December 1946. 

WILHELMINA. 
De Minister-President, 

Minis ter van Binnen/. Zaken, BEEL. 

De M in . v. Buiten]. Z ., W . VAN BOETZELAER. 

De Min. v. Justitie , J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min. van 0., K. en W., Jos. J . GIELEN. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Oorlog, A. H . J. L. FIEVEZ. 

De Min. van Marine, 
J . J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

De Min. v. Openb. W. en W. a.i., H . Vos. 
De Min. van Verkeer, H. Vos. 
De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

De Min. v. L., V. en V., S. L . MANSHOLT • . 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., J. A. JONKMAN. 

( Uitgeg. 27 uecer:nber 1946.) 

S. G 3~2 

14 December 1946. BESLUIT tot w1Jz1-
ging van het Koninklijk besluit van 15 
Januari 1946, Staatsblad No. G 13, hou
dende voo. loopige maatregelen ter ver
beteáng van de financieele positie van 
bu. ger!ijk Rijkspersoneel en ond~rwij
zend personeel. 

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

Binnei:landsche ;,,aken van 27 November 
1946, ho. 9733/R, afdeeling Amb tenaren
zaken, Bureau II, daar,oe gemachtigd door 
den Raad van Ministers; 

Overwegende, dat het -noodzakelijk is met 
betrekking tot de fmanc,eele positie van het 
burgerlijk i.-< ijkspersoneel en het onderwij
zend personeel c::enige verder gaande maat-

1949 

regelen te nemen dan die, welke thans vervat 
zijn in Ons besluit van 15 Januari 1946 
(Staatsblad No. G 13) en, in afwachting van 
de definit ieve vormgeving daarvan, aan
stonds de noodige voorloopige voorzieningen . 
te treffen; 

Gelet op artikel 65 van de G :ondwet, ar
tikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet 
1929, a rtikel 16, tweede lid, van d~ Nijver
heidsonderwijswet, het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke R ijksambtenaren 1934 en het 
Salarisbesluit N.O. 1935; 

D en Raad van S ~ate gehoord (advies van 
3 December 1946, No. 16); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 D ecember 1946, 
No. 9847/R, afdeeling Ambtenarenzaken , 
Bureau Il, Kabinet ; 

Hebben goedgevonden ·en verstaan: 
Art. I. Gerekend van 1 October 1946 

wordt Ons besluit, van 15 Januari 1946 
(Staatsblad No. G 13) als volgt gewijzigd: 

I. In den derden regel van het de rde lid 
van artikel 2 worden de woorden "ten eer
ste" vervangen door de lett er "B". 

Il. Aan het derde lid van artikel z wordt 
f en nieuwe alinea toegevoegd van den na
volgenden inhoud: 

,,Voo, de berekening van de tijdelijke toe
lage, bedoeld in artikel :l , ee ·ste lid , onder A 
worden onder "bruto-wedde" niet begrepen 
de toelagen, toegekend ingevolge de a r tike
len 18, IQ of :i,, eerste lid, van het Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1 9'>4-" 

III. Het ee ·ste lid van artikel 3 wordt 
gelezen als volgt: 

,,1. De bezoldiging wordt verhoogd: 
A. met een tijdeli jke toelage t en bedrage 

van tien ten honderd van de bruto-wedde. 
Voor een belanghebbende, die ambtenaar in 
den zin van de Pensioenwet 1922 (Staats
blad No. 240) is, wiens vas~e garantietoelage, 
bedoeld in artikel ~. tengevolge van het toe
kennen dezer tiideliike toelage vermindering 
onde ·gaat, wordt een ti idelijke toelage tot 
het bedrag dier vermindering als een vaste 
toelage beschouwd. 

B. met een vaste toelage ten bedrage 
vart vijftien ten honderd van de bruto-wedde ; 

C. bij wijze van tijdeli.iken maatregel, 
met een tiideliike toelage ten bedrage van 
vijf ten honderd van de bruto-wedde; 

D. bij wiize van ti idelijken maatregel , 
met een tijdeliike toelage ten bed ·age van 
viif ten honderd van de bruto-wedde, indien 
en voor zoover de bruto-wedde. vermeer
derd met deze toelage en de toelagen , be
doeld onder B en C van dit lid, 

voor gehuwden en ongehuwden-eenige 
kostwinners een bedrag van f :l00o per jaar 
off 250 per maand of f 57.68 per week, en 

voor ongehuwden-niet eenige kostwinners 
een bedrag van f 2200 per iaar of 18,.:i , per 
maand off 42 .:lO per week niet o-,erschrijdt."; 

IV. in den vierden regel van het tweede 
lid v an artikel 3 worden de woorden "ten 
derde" vervangen door de letter "D" en in 
den zesden regel tusschen de woo rden "lid", 
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en "minder" i:ngelascht de woorden "onder B, 
C en D."; 

V. aan artikel 3 wordt een nieuw lid toe
gevoegd van den navolgenden inhoud: , 

"3. De tijdelijke toelage, bedoeld in het 
eerste lid onder A, wordt slechts toegekend, 
-indien en voo ·zoover door het verleenen 
daarvan de b ruto-wedde van een belangheb-' 
bende, vermeerde:d me t de toelagen, bedoeld 
in het eers ,e lid, een bedrag van f 11,000 per 
jaar niet zou oversch rijden."; 

VI. In de laatste alinea van het derde lid 
van artikel 2 en in de artikelen 6 en 7 wor
den de woorden "ten derde" vervangen door 
de letter "D". 

Art. Il. Met ingang van 1 Janua ri 1947 
worden in artikel 8 van Ons besluit van 15 
Januari 1946 (Staatsblad No. G 13) de be

. dragen van f 1560, f 20, f 15, f 13.50 en f II 

gewijzigd onderscheidenlijk in f 1715, f 22, 
f 16.50, f 14.7.~ en f 12. 

Art. UI. Or,ze Minister van Binnenland
~che Zaken-en Financiën geven voorschriften 
ter uitvoering van dit besluit. 

Bii de berekening van het aan iederen be
langhebbe,de ne· maand te betalen bedrag 
der t iidelijke toelage, bedoeld in artikel .,, 
ee-ste lid. onder A. zooals dat in artikel I 
onder III van dit besluit is vastgesteld, 
wo-d t dit bedraP- naar boven afgerond tot een 
veelvoud van guldens. 

A-t. IV. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den tweeden dag, volgende 
op dien van de dagtee'·ening van het Staats
blad. waa-in het is geplaatst. 

Onze Minis'·e-s ziin, ieder voor zooveel 
hem bet•eft, belast met de ui tvoe•ing van 
dit besluit, dat in het S'aat1rblad zal worden 
geolaatst e~ waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State .. 

's-Gravenhage, den 14den December 1946. 
WILHELMINA. 

De Ministe r-President, BEEL. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min. van 0 " K. en W., Jos. J. GIELEN. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK, 

De Min. van Oorlo,1, A. H. J . L. FIEVEZ, 

De Minister van Marine, 
. J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

De Min. v. Op·mb. W. en W. a.i., H .. Vos. 
De Min. van Verkeer, H. Vos. 
De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

De Min. v. L ., V. en V., S. L. MANSHOLT, 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. v: Overz. Gebiedsd., J. A. JONKMAN. 
De M,n. v. BuiL:11. ,.,,, , ✓. VAN BoET«:ELAER. 

(Uitgeg. 20 December 1946). 
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14 December 1946. BESLUIT, houdende 
aanwijzing van een formatie, bedoeld in 
artikel 41, sub 2°, der Wet op de Krijgs
tucht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
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Overwegende, dat het gewenscht is voor
zieningen te treffen met betrekking tot de 
uitoefening van strafbevoegdheid bij de Ko
ninklijke Landmacht op voet van v:ede; 
. Op voordraéht van Onzen Minister van 
Oorlog van 7 December 1946, Mili tair Ka
binet, Bureau 6, nr. q20; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Onder formaties, bedoeld in artikel 41, 
sub 2 °, van de Wet op de Krijgstucht bij de 
Koninkli jke Landmacht op voet van vrede 
wordt gerekend: 

de Motorschool der Koninklijke Mare
chaussee. 

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

's-Gravenhage, den 14den December 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van OorloR, A. H . J. L. FIEVEZ, 

(Uitgeg. 7 januari 1947.) 

S. G 364 

17 Dècember 1946. BESLUIT, houdende 
regeling van de ingevolge de IJkwet 
1937 (Staatsblad no. 627) te heffen 
keur- en justeerloonen en overige ver
goedingen (IJktarievenbesluit 1946). 

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

Economische Zaken van 4 December 1946, 
No. 93310 I J.Z., Afdeeling Juridische Za
ken· 

Gelet op artikel 1g van de IJkwet' 1937 
(Staatsblad No. 627), zooals deze is gewij
zigd bij de wet van 21 Novembe~ 1946 
(Staatsblad No. G 328), alsmede op artikel 
16a van het Reglement op de maten, ge
wich~en, meet- en weegwerktuigen 1939. zoo
als dit is gewijzigd bii Ons besluit van 17 De
cember 1946 (Staatsblad No. G .,65); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 December 1g46, No. 1g); 

·Gezien het nader rapport van Onzen voor~ 
noemden Minister van 14 D ecember 1946, 
No. g6807 J.Z., Afdeeling Juridische Zaken; 

Hebben goed~evonden en ve s~aan: · 
Vast te stellen de navolgende tarieven voor 

keur- en justcerloonen en overige vergoedin-
gen, te heffen ingevolge de IJkwet 1937 
(Staatsblad No. 627). 

§ 1, Inleidende bepaling. 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan 

onder: 
,,wet": de IJkwet 1937 (Staatsblad No. _ 

627), zooals deze is gewijzigd bij de wet van 
23 November 1q46 (Staatsblad No. G 328); 

,.reglement": het Reglement op de maten, 
gewichten, meet- en weegwerktuigen 1939, 
zooals dit is gewijzigd bij O:is besluit van 
17 December 1946 (Staatsblad No. G 365). 

§ 2. Algemeene bepalingen. 
2. r. Keurloon wordt geheven: 
A. voor wat betreft de aan individueele 
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keuring onderworpen maten, gewichten, 
mee:. en weegwe :ktuigen: 

a. wegens de keuring, bedoeld in artikel 
n. eers~e lid, van de wet; 

b. wegens de herkeuring, bedoeld in ar
tikel II, tweede lid, van de wet; 

c. wegens de keuring, bedoeld in artikel 
16 van de wet; 

B. voor wat betreft de aan keuring naar 
model onderworpen meet- en weegwerktui
gen: 

a. wegens de keuring, bedoeld in artikel 
14 van de wet; 

b . wegens de keuring, bedoeld in artikel 
i6 van de wet. 

2 . Justeerloon wordt geheven wegens het 
justeeren, bedoeld in artikel 18 van de wet. 

3. 1. Op het keurloon wegens he rhaling 
van een keuring wordt, behalve ten aanzien 
van maten, gewichten en meetwerktuigen, 
als bedoeld in artikel 8, sub r O en 2 °, van 
het reglement, een vermindering toegepast 
van so %, indien naar het oordeel van den 
hoofddirecteur van het IJkwezen de werk
zaa~den, ve ·bonden aan die herhaalde 
keunng' van beperkten omvang zijn. 

2. voor een keuring oo grond van artikel 
16, eerste lid, ·van de wet van in artikel 8, 
sub 1° en 2°, van het reglement bedoelde 
ma~en, gewichten en meetwerktuigen is geen 
keurloon verschuldigd. 

::i. Voor een keu ;ng op grond van arti!rel 
16, eerste lid, van de wet van niet in het vo
rig lid bedoelde mee~erktuigen of van 
weegwerktui.gen, welke tot goedkeuring leidt, 
is geen keurloon verschuldigd, indien zij 
plaat s vindt binnen twee iaren na de laatste 
voo•afgaande keur,ing en deze eveneens tot 
goedkeuring !eidde. 

.i. Geen keurloon is ve·schuldigd in ge
val van onvoorwaardelijke afkeuring van 
maten, gewichten en mee~werktuigen, be
doeld in attikel 8, sub 1 ° en 2 °, van het regle
me-it, bii keuring op grond van artikel II, 
tweede lid, van de we':. 

~- Indien voor keu--ing van meet- of 
weegwerktuigen, in verband met de samen
stellirg dier voo·we·oen, keurloon naar meer 
dan één tarief zou verschuldigd zijn , beslist 

Voorwerpen 

Lengtematen. 
a. M eetbanden: 

meetband van 20, IS of 10 meter 

" u 
2 of I meter 

b. M eetlatten: 
ijz<!ren meetlat van 2 meter . . 
houten ,, ,, 5, 4 of 3 meter 

" 
,, " 2 meter 

,, o " I ,, 
c. M~ter met handvat . 
d. Halve meter met handvat 1 
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de hoofddirecteur van het IJkwezen, welk 
keurloon vereschuldigd is. 

4. 1. Indien een keuring niet aan een 
ijkkantoor plaats vindt, moeten, boven het 
verschuldigde keurloon, de reis- en verblijf
kosten van de ambtenaren, die de keuring 
verrichten, benevens de kosten van het ver
voer van de voor de keuring benoodigde 
hulpmiddelen betaald worden. Ingeval deze 
kosten over meer dan één keuring kunnen 
worden omgeslagen bepaalt de ambtenaar, 
die deze keuringen verricht, het gedeelte 
van die kosten, dat voor' elke keuring ver
schuldigd is. 

2 . Het bepaalde in het vorig lid is niet 
van toepassing op keuringen op grond van 
artikel II, tweede lid, sub a, en artikel 16, 
ee:-ste lid, van de wet. 

5. 1. Indien keuring aan een ijkkantoor 
of in een lokaal, bedoeld in a rtikel n, ee~ste 
lid, van het r1:11:lement, plaats vindt, worden 
de ter keuring aangeboden voorwerpen niet 
aan den aanbieder teruggegeven, alvorens 
het verschuldigde keur- of justeerloon be
taald is. 

2. Tot keuring die anders dan in het ge
val. bedoeld in artikel 16. eerste lid, v;m de 
wet , niet aan een ijkkantoor of in een lokaal, 
bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het 
reglement, plaats vindt. wo·dt niet overge
gaan dan nadat het ve-schuldigde keurloon 
alsmede de ingevolge artikel 4 verschuldigde 
kosten z;in voldaan. 

~- Het keurloon, verschuldigd ter zake 
van een keu·ing oo g•ond van arti'·el 16, eer
ste lid, van de wrt. moet onmiddellijk ra be
eindiging van die keu-ing wo·den voldaan. 

4. Het 1'enteeken, bedoeld in attikel 16a 
van het reglement, wordt niet afge1even dan 
nadat de daarvoor verschuldigde vergoeding 
is voldaan. 

~- Van iedere betaling wordt een bewijs 
afgegeven. 

~ -~- Tarieven. 
6. Het keu•loon, bedoeld in a·tikel 2, 

eerste lid. sub A, en het iustee·loon, bedoeld 
in artikel 2, tweede lid, zijn in onderstaande 
tabel aargegeven. 

K ~urloon verschuldigd bij 

keuring 1 herkeuring 
- --

VOO,.._ voor-

goed- waard?- goed- waarde-

keuring lijke keuring lijke 
af- af-

keuring keuring 

in guldens 
1 

2,- --- r,- I,- o,so 
0,40 0,20 0,20 0 110 

o,so 0,25 0,25 0,15 
0,50 0,25 0,25 0,15 
0,40 0,20 0,20 0,10 
0,40 0,20 0,20 0 110 
0,40 0,20 0 ,20 0 110 
0,20 0,10 0,10 0 110 

Justeer
loon 



, · 

1946 

e. G ~vouwen lengtematen: 
houtt:n maat van 1 m t ter 
m t talcn ·maat van 3 of 2 meter. 

f. Toonbankmeter. • . . . . . . 
g. Stokmeter . . . . . . . . . . . . . . 
h. Lengtematen voor bijzondere doeleinden. 

Inhoudsmaten en strijkers. 
a. Geduigde maten : 

maat van 2 of 1 hektoliter . 
,, ,, ½ hektoliter . . 

b. Metalen mat1:n: 
graanmaat van ½ hektoliter • 
oli . maat ,, ½ ,, . . . 
kolénmaat ,, ½ ,, . . 
maat van 25 liter . . . . . . . . . 
hooge vochtmaat van 20, 10 of 5 litet 
lage maat van 20, ro of 5 liter . . . . . 
maat van 2, 1 of ½ liter (get n tinnen maat) 
maat van 1/ liter, 2, 1 of ½ deciliter 
(geen tinnen maat) . . . . . . . . . . 
tinnen maat van 2, 1 of ½ liter • . • . 

,. ,, ., 2, 1 of ½ deciliter 2 of 
1 cent iliter . • . . . . . . . . . . . 

c. Glaun maten: 
cylindrische maat van 2000 of 1000 cm8 • 

" " 500, 250 of 100 cm8 

,, ,, ,, 50, 25, 10 of 5 cm8 

kegelvormige ,, ,, ½ liter . . . . . 
4. Inhoudsmaten voor bijzondere doeleinden 

e. Strijkers . • 

Gewichten. 
a. Ç ewichten voor gewone Wf ging: 

gewicht van 50 of 25 kilogram • 
,, 20 of 10 kilogram . 

5, 2 of 1 kilogram . . 
500, 200 of 100 gram. 

,, ,, 50, 20, 10, 5, 2 of 1 gram 
b. G ewichten voor fijne w ging: 

gewicht van 25 kilogram. . . . 
,, 20 of 10 kilogram . 
,, 5, 2 of l kilogram . . 

,, ,, 500, 200 of 100 gram. 
,, ,, 50, 20, 10, 5, 2 of 1 gram. 

milligramgewichten . . . . . . . . . 
c. Mètriekkaraatgewichten . . . . . . . 
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0,40 0,20 0,20 0,10 
0 ,50 0 ,25 0,25 0,15 
0,50 0,25 0 ;25 0,15 
0,40 0 120 0 120 0 1 10 
Htt k eurloon is geli; k aan dat ,verschuldigd 

voor k euring v an dt naar gtdaante En grootte 
meest nati,kcmt nde lt ngttmaat, gtno,md 
onder a t /m g. H et wordt mt t 50 % verhoogd, 
indit n de maat, naar h et oordetl va n den 
hoofddirectt ur van het IJk Wt Hn, v an een 
bijzondere samt nstelling is of indi, n et:n groo
tere dan normale nauwkt urighd d wordt ver
langd. 

2,- 1 ,- 1,- 0,50 
1,- 0,50 0,50 0,25 

2,- 1,- 1,- · 0,50 
2,- 1,- 1 ,- 0 ,50 
1,- 0,50 0 ,50 0,25 

0,25 0,15 
I,- 0,50 0,50 0,25 
0,50 0,25 0,25 0,15 
0,40 0,20 0,20 0,10 

0,20 0,10 0,10 0 , 10 
0,80 (),40 0,40 0,20 

0,40 0,20 0,20 0,10 

0,60 0,30 
0,50 0 ,25 
0,40 0,20 
0 ,50 0,25 
Htt keurloon is gelï;k aan dat, verschuldigd 

voor k euring-van de naar gt da ante tn grootte 
m t est naLi,kcm, nde inhoud~maat, g, no, md 
onder a t/m c. H t t worcit mL t 50 % vu hoogd, 
indiE n de maat, naar h et cordu 1 van den 
hoofddirecteur van het IJkwcztn, van een 
bijzondere samc nste l,ling is of indi< n een 
grootere dan normale nauwkeurighdd wordt 
verlangd. 

0,20 o,1ó o,xo 0,10 

1,- 0,50 0 .50 0,25 
0 ,80 0,4 0 0,40 0,20 
0,60 0 ,30 0,30 O, I5 
0,40 0, 2 0 0,20 0 , 10 

0,20 0 , 10 0,10 0,10 

2,- l,- 1,- 0,50 
1,60 0 ,80 0,80 0 ,40 
1 ,20 0,60 0,60 0,30 
0 ,80 0,40 0,40 0,20 
0 ,40 0,20 0,20 0 , 10 
0,40 0,20 0 ,20 0,10 

o,so 
0,40 
_0 ,30 
0 ,2 0 

0 , 10 

1,-
0,80 
0,60 
0,40 
0,20 

Voor gewichten, waarop de zwaarte ver-
mt Id is in m Ptri-- k karaat en voor di, , waar
voor een nauwkt urigheid, g, lijk aan d groo
ter dan de voor eerstbedoelde gEwichten 
vastgeste lde, v erlangd wordt, bedraëgt het 
tarief het dubbele van dat voor de gewichten 
voor tij ne W E ging. 
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Meetwerktuigen. 
a. Militi~maat. 
b. Schuifmaat. 

m!t een meetbereik kleimr dan 5 dm . 
., ,, ., van 5 dm t/m 9 dm 
., ., ,, van 1 m :br of m !er 

c. T ,nstel voor m !ting van d ! n di!pgang 
van schep en . . . . . . . . . . 

d. M lkm ?etemm_rs van 30 en 20 liter. 
e. K ·aanmaten van 1 en ½ liter .. 
f M!etkran m van 1: ½ en 1/ liter . 
g . G3sm !ters: 

gasm t ers m 1t een m !etv!rmogen: 
ben!den 10 ma ...... . 
van 10 m 3 tot ben:i •n 100 m 3 : 

voor de eerste 10 m3 ••••• • •••• 
voor elke volgenje 10 m3 (m et verwaar-

loozing vin gedeelten van 10 m3) ••• 

van 100 m 3 tot b en!d en 3300 m 3 : 
voor de eerste 100 m 3 • • • • • • • • 

voor elke volgende 10 m 3 (met v ~rwaar
loozing van gedeelten van 10 m3). 

van 3300 m3 of hooger. 

h. Meetwerktuigen voor lengtemeting in de 
gevallen, bedoeld in artik!l 8, sub 3°, van 
het reghment, naar g !lang van hun sa
m!nst!lling, ter beoordeeling van den 
hooHdirecteur van het IJkwezen, gerang
schikt in: 

tarief 1. 
" 2 
,, 3 .. . .... . ..... . 

i. Meetwerktuigen voor volumemeting in de 
g!vallen, b!doeld in artik !l 8, sub 3°, van 
het reglement, naar g!lang van hun sam n
stelling, ter beoordeeling van den hoofd
directeur van het l]kw~zen, gerangschikt 
in: -

tarief 1 

" 2 
" 3 ,, 4 . • . .... . .. . 

J Meetwerktuigen voor oppervlaktemeting 
in de g evallen, bedo! ld in artik ~l 8, sub 3°, 
van h et regl em ent, naar g !lang van hun 
sam •nstelling, ter beoordeeling van den 
hoofddirecteur van het IJkwezen, gerang
schikt in: · 

tarief 1 

" 
2 

Weagwerktuigen. 
/ a W!egwerktuigen voor g ewone weging in 

de gevallen, bedoeld in artikel 8, sub 3°, 
van het regiem ~ nt: 
I. 'W"!egwerktuigen met vasten even

wichtsstand, m et een weegvermogen: 
niet grooter van 5 kg 
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1 

2 · -
' 

1,- 1,- o,so -
0,75 0,40 0,40 0,20 -
1,50 0,75 0,75 0,40 -
3,- 1,so 1,50 0,75 -
3,- l,50 l,50 0,75 -
2,- 1,- 1,- o,so -
2,- I,-- I,- o,so -
2,- 1,-- 1,- o,so -

2,50 1,50 2,so 1,so -
6,- 3,- 6,- 3,- -
2,- 1,- 2,- I,- -

30,- IS,- 30,- IS,- -
1,- o,so 1,- o,so -

350,- I75,- 350,- 175,- -
K !Urloon verschuldigd bij 

goedkeuring 
goedkeuring in ge-
val van tweede en 

in geval van verdere keuring en 
eerste keuring afkeuring in alle 

gevallen 

in guldens 

4,
IO,
IS,-

4,-
6,

I0;-
25,-

6,-
25,-

2,-

2,-
4,-
6,-

2,-
2,
s,-

10,-

3,
IO,-

I,-
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groter dan: 
5 kg 

so" 
200 " 
500" 

2,000 n 
s,ooo " 

10,000 " 
20,000 n 

50,000 " 

doch niet grooter dan: 
so kg 

200" 
soo " 

2,000 " 
5,000 " 

10,000 " 
20,000 " 
50,000 " 

II. wc cgwuktuigen rr.et veranderlijken 
ev"nwid.csstand, ml t etn weegvermcgen: 
nit.t grooter aan s kg . . . . . . . . 
groott:r dan: doch niet grooter dan: 

5 kg so kg 
so n 200 n 

200 " 500 " 
500 " 2,000 " 

2,000 n s,ooo n 

5,000 " 10,000 " 
10,000 " 20,000 " 
20,000 " so,ooo " 
so,ooo . . ..... . 

b. w ~"gwuktuigen voor fijne weging in de 
g _va!l, n, beoo, I..! in artikel 8, sub 3°, van 
h , t r,gl~m, nt. . . . . . . . . . . . . 

c. W eegw, rktuigen voor grove wc gïng in de., 
g-,vallcn, beaoeld in artiktl 8, sub 3°, van 
het rtgk ment . . . . . . . . . . . . 

d. Automatisch" weegwuktuigen: 
I. wetgmachines voor afwlgen, indien het 
weegvt.rmogen is: 
niet grooter dan I kg • . . . . . . . 
groter dan: doch niet grooter dan: 

I kg 20 kg 
20 u 

100 u 
100 u 

II. weegmachines voor wegen 

7. Het ke_urloon wordt. indien de keuring 
een meet- of weeginrichting, bestaande uit 
meer dan één meet- of weegwerktuig, om
vat, voor elk van de samenstellende meet- of 
weegwerktuigen geheven. Indien naar het 
oordeel van den hoofddirecteur van het IJk
wezen in het samenstel van de meet- of we~g
inrichting een der samenstellende deelen van 
bijkomstige beteekenis is, wordt voor de 
keuring van dat deel een vermindering van 
het daarvoor verschuldigde kèurloon van 50 
% toegestaan. 
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3,- 1,so 
6,- 3,-

10,- 6,-
IS,- 10,-
30,- 20,-
45,- 30,-
60,- 40,-
90,- 60,-

120,- 80,-

3,- I,So 

6,- 3,-
10,- s,-
IS,- I0,-
25,- IS,-

·35,-- 20,-
ss,- 30,-
75,- 40,-
95,- 60,-

120,- 80,-
Het keurloon bedraag• het dubb l?van dat, 

voor keuring van g~lijksoortige weefWt rk
tuig-en voor gewone w, ging verschuldigd. 

H et keurloon bedraagt de helft van dat, 
voor keuring van gdijksoortige weegwt rk
tuigen voor gewone wtging verschuldigd. 

10,- 3,-

IS,- S,-
20,- 5,-
25,- IO,-

Deze bedragen zijn verschuldigd, indien de 
weegmachine uitsluitend bestemd is voor 
afwtging van één bepaalde hoeveelheid van 
één b epaalde stof. Voor elke andere hoe
veelheid en elke andere stof, waarover dé 
keuring zich moet uitstrekhn, worden de 
bedragen met 25 % verhoogd. 

Het keur loon is gelijk 
aan dat, ingevolge 
art. 9 verschuldigd 
voor het keuren van 
een weegwtrktuig, 

gelijksoortig met dat 
van de weegmachine. 

Het keurloon is gelijk 
aan dat, ingevolge dit 
artikel verschuldigd 
voor het keuren van 
een weegwuktuig, 

gelijksoortig niet dat 
van de weegmachine. 

Het keurloon wordt verhoogd met f 30,
voor eiken dag, dien de keuring langer dan 
één dag duurt. 

8. Ingeval de keuring zich, in verband 
met het bijzondere doel of de wijze van ge
bruik van het meet- of weegwerktuig, tot 
een hulpinrichting - waaronder ook een 
toegevoegde schaalverdeeling te verstaan is 
- moet uitstrekken, wordt het keurloon met 
50 % verhoogd. 

9. Het keurloon, bedoeld in artikel 2, eer
ste lid, sub B, letter a, is in,mderetaande 
tabel aangegeven. 
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Voorwerpen 

Meetwerktuigen. 
a. Meetwuktuigen voor lengtemeting, naar 

g slang van hun samtnsttlling, ter beoor
detling van dtn hoofddirecteur van het 
IJkw, ze:n, gerangschikt in: 

tarit:f I 
,, 2 ..• ... 
,, 3 . . . . . . . ... 

b. Mèetwuktuigen voor volumemtting, naar 
g elang van hun samtnst,Jling, ter beoor
detling van den hoofddirecteur van het 
IJkw, zen, gerangschikt in : 

tarief I 

" 
2 

3 
,, 4 • • .. . ....• 

c. MeetwHktuigen voor oppervlaktemEting, 
naar g lang van hun samtnsttlling, ter be
oordetling van den hoofddirecteur van 
het IJkwt.zen, gerangschikt in: 

1 
a. 

tarief 1 • 

" 
2 • 

Weegw~rktuigen; 
W eegwerktuigen voor gewone weging: 
I. weegwuktuigur mlt vasten even
wichtsstand, mtt een weegvermogen : 
niet grooter dan 200 gram . . . . . . 
grooter dan: doch niet grooter dan: 

200 gram 5 kg 
5 kg so " 

50 " 200 
200" 500" 
500 " 2,000 " 

2,000 " 5,000 " 
s,ooo " 10,000 " 

• 10,000 " 20,000 ,, 
20,000 " so,ooo " 
50,000 

II. weegwerktuigen met veranderlijken . 
evenwichtsstand, miet een weegvermogen: 
niet grooter dan 200 gram . . . . . . 
grooter dan: doch niet grooter dan: 

200 gram 5 kg . 
5 kg So 

50 " 200 " 
200 " 500 " 
500 " 2,000 " 

2,000 " s ,ooo " 
5,000 " 10,000 " 

I0,000 " 20,000 " 
20,000 " 50,000 " 
50,000 ,, . 

b. Weegwuktuigeq voor fijne weging 

c. Weegwerktuigen voor grove we'iing ' . 

10. Het bepaalde in de artikelen 7 en 8 
vindt ten aanzien van de keurloonen, in ar
tikel 9 aangegeven, overeenkomstige toe
passing. 
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_____ K j urloon verschulJigd biJ· ____ _ 

goedkeuring 

ro,-
20,-
40,-

10,-
30,-
60,-

100,-

20,-
50,-

5,-

ro,-
IS,-
25,-
30,-
40,-
60,-
80,-

roo,-
120,-
160,-

ro,-

in guldens 

afkeuring 

7,50 
IS,-
30,-

7,50 
22.,50 
45,-
75,-

xs,-
35,-

4,-

7,50 
I0,-
~5,-
20,-
30,-
40,-
50,-
60,-
80,-

roo,-

7,50 

20,- xs,-
30,- 22,so 
40,- 30,-
50,- 35,-
60,- 45,-
80,- so,-

roo,- 60,-
120,- 75,-
140,- 90,-
160,- ros.-

• 

Het ke.urloon bedraagt het dubbel! van 
dat, voor keuring van gelijksoortige weeg
werktuigen voor gewone wtging verschul
digd. 

Het keurloon bedraagt de helft van dat, 
voor keuring van gelijksoortige weegwerk
tuigen. voor gewone weging verschuldigd. 

1 l. jletreft de keuring een wijziging of 
aanvullmg van een reeds goedgekeurd model, 
dan wordt het keurloon, naar gelang van de 
belangrijkheid van de wijziging of aanvul-
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ling, geheel of voor een door den hoofddirec
teur van het IJkwezen te bepalen gedeelte 
in rekening gebracht. 

12, Het k eurloon, bedoeld in artikel 2, 

eerste lid, sub B, letter b, is in onderstaande 
tabel aangegeven. 

Voorwerpen 

K urloon ver
schuldigd zoo
w, 1 bij go cd

keuripg als bij 
afkeuring -----------------------------------

Meetwerktuigen. 
a. M!etwerktuige~ voor lengtemeting, naar gelang zij bij de keuring van 

h ! t mJd ,1 g ,ran~schikt of te rangschikken zijn in: 
tari! f r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 • ••• • •••••• •••• ••••• •• •• 
'' 3 . . . ...... . ... ..... .. . .. . 

b. M,etw!rktuigen voor volumemeting, naar g ! lang zij bij de keuring 
van h et mod ,1 g!rangschikt of te rangschikken zijn in : 

tarid 1 • 
,, 2 • •.•.•••.••••..••• 

3 ............ . ... . . • 
,, 4 . .. .. .......... ..... ... . 

c. Meetwerktuigen voor opp~rvlaktemeting, naar g ,lang zij bij de keuring 
van het model g !rangschikt of te rangschikken zijn in: 

tarief 1 . 

" 
2 •••• 

Weegwerktuigen. 
a, Wtegwerktuigen voor gewone w, ging: 

I. w , egw ,rktuigen m!t vasten ev !nwichtsstand, met een weegver
mogen: 
ni , t grooter dan 5 kg, . . , . . . . . 

grooter dan: doch niet grooter dan : 
5 kg 50 kg. 

50 " 200 ,, , 

200 " 500 ". 
500 " 2,000 ,, , 

2,000 " 5,000 
5,000 " 10,000 ,, • 

10,000 " 20,000 ,, • 
20,000 " 50,000 ., , 
50,000 ,, • • •• , •• ..• • . • • , , , •• , •.•• 

II. W!egwerktuigen met veranderlijken evenwichtsstand, met een 
w,egv,rmog ,n: 
ni!t groo t ,r dan 5 kg . ...... .. .•• 
grooter dan: doch niet grooter dan: 

5 kg 50 kg, 
50 " 200 ., • 

200 " 500 ". 
500 " 2,000 

2,000 " 5,000 ., , 
5,000 10,000 

10, 000 " 20,000 ,, . . 
20,000 n 50,000 n • • 

50,000 n .•. • • • • · · • • 
b. Weegwerktuigen voor fijne weging .. 

,;. Weegwerktuigen voor grove weging • 

• 

in guldens 

2,-
4,-
6,-

2,-. 
3,-
5,-

IO,-

3,-
10,-

1,-

l,50 
3,-
6,-

10,-
20,-
30,-
40,-
60,-
80,-

l,50 

3,-
5,-

10,-
15,-
20,-
30,-
40,-
60,-
80,-

• 

H et k eurloon be
draagt h et dub
b ele van dat,voor 
keuring van ge
lijksoortige weeg
werktuigen voor 
gewon , weging 
v ~r.schuldigd. 
Het keurloon be
draagt de h _lft 
van dat, voor 
k euring van ge
lijksoor tig! weeg
werktuigen voor 
gewone w , ging 
verschuldigd, 
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13, Het bepaalde in de artikelen 7 en 8 
vindt ten aanzien van de keurloonen, in ar
tikel 12 aangegeven, overeenkomstige toe
p assing, 

14, De vergoeding voor de afgift e van het 
kenteeken, bedoeld in a rtikel 16a van he t re
glement, is in onderstaande tabel aangege
ven. 

• Voorwerpen Verschuldigd 
b edrag - - ----- --------------------------- ---

Meetwer!.. tuigen. 
a. M!etwerktuigen voor le_ngtemtt ing, naar gelan,-zij bij de keuring van 

h ..!t model g!rangschikt zijn in : 
tar it f I. . . . . • . . . • • • • • • • • . . . • • . • 

,, 2 • ...... ..... . • . . . • . . ... . 
,, 3 . ... . .. .............. . . . 

b. M~etw!rk t u igen voor volum em ! ting, naar gelang zij bij de k euring van 
h ..!t model gerangschikt zijn in: 

tarief 1 . 
,, 2. 
,, 3. 
,, 4 . ... ... . . ♦ •• ••• • • • •• • •• • 

c. M ,etwerktuigen voor oppervlaktemeting, naar gelang zij bij de keuring 
van h ~t mod !l g ..!rangschikt zijn in : 

tarid 1. 

Il 2 •• • • 

Weegwerktuigm 
a . W eegwerktuige'n voor gewone w, ging: 

I. w !egwerktuigen m et vasten ev..!nwichtsstand, met een weegver• 
mogen : 
ni .t grooter dan 200 gram . . . . . 

grooter dan: doch ni.:t grooter dan: 
200 gram 5 kg. 

5 kg 50 
50 Il 200 Il• 

200 Il 500 
500 Il 2 ,000 Il • 

2,000 Il 5,000 Il • 

5,000 Il 10,000 
10,000 Il 20,QQf\ Il • 

20,QQQ Il 50,QQQ 

50,QQQ Il • • • • ' ' • • • • • • ' • • • ' • 

II. weegwerktuigen met veranderlijken evenwichtsstand, met een 
w !egv !rmog en : 

niet grooter dan 200 gram . . . . . . . 
groot !r dan: doch niet groot er dan: 

200 gram 5 kg. 
5 kg. 50 

50 Il 200 
2 00 Il 500 Il• 

500 Il 2,000 Il • 

2 ,000 " s ,ooo ,, . 
5 1000 Il 10,000 Il • 

10,QQQ Il 20,0QQ 
20,000 Il 50,QQQ 
50,000 ., .• ••• . •.•. . . 

b. W eegwerktuigen voor fijne weging. 

c. W eegwerktuigen voor grove weging . 

L. & S. 1946 

in guldens 

1 ,-
2,-
3 ,-

1,-
2,-
3,-
5,-

2,-
5,-

0,50 

1,-
1,-
1,-
3,-
5,-

10,-
20,-
25,-
30,-
40,-

1,-

2,-
2,-
3,-
5,-

10,-
15,-
20,-
30,-
40,-
50,-

De vergoeding be
draagt het dub
bele van die, voor 
de afgifte van het 
k ente~ken voor 
gelijk soortige 
weegwerktuigen 
voor gewone we• 
ging v erschuldigd 
De vergoeding be
draagt d e h elft 
van die . voor de 
afgifte vah het 
k en teek , n voor 
l'?'elijksc o ·t ige 
weegwuktuigen 
voor gewone we
ging verschuldigd 

24 
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§ 4. Slotbepalingen. 
15. Dit besluit kan worden aangehaald 

als "IJktarievenbesluit 1g46". 
16. r. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van 1 Januari 1947. 
2. Op dat tijdstip yervalt het besluit van 

·den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart van s Maart 1g,p, no. n234 J .A. , Di
rectie van Handel en Nijverheid (Nederl°Jd
sche Staatscourant 1q41, no. 46), zooals dit 
is gewijzigd laatstelijk bij besluit van dien 
Secretaris-Generaal van 18 November 1942, 
no. 63176 J.Z., Directie van Handel en Nij
verheid (Nederlandsche Staatscourant 1942, 
no. 226). 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. aan de Algemeene 
Rekenkamer e::n aan Onzen Minister van Fi
nanciën. 

's-Gravenhage, den 17den December 1946. 

WILHELMINA. 
D e Min. van Econ. Zaken, HU:YSMANS. 

(Uitgeg. :zz December z946). 
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z7 December z946. BESLUIT tot wijziging 
van het Reglement op de maten, ge
wichten, meèt- en weegwerktuigen 1939 
(Staatsblad no. 664). 

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

Economische Zaken van 4 December 1946, 
no. 93310 II J.Z., Afdeeling Juridische Za
ken· 

Gelet op de artikelen 6, ro en II der IJk
wet 1g37 (Staatsblad no. 627); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 December 1q46. no. 1g); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 December 1946, 
no. g6807 J.Z., Afdeeling Juridische Zaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De besluiten van den Secreta ris

Generaal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart vans Maart 1941, 
no. ,083 5 J.A., Directie van Handel en Nij
verheid (Nederlandsche Staa tscourant 1941, 
no. 46), van 24 April 1941, no. 1838-:,1 J.A. , 
Directie van Handel en Nijverheid (Neder
landsche Staatscourant 1g41, no. ·79) en van 
18 November 1942, no. 63176 J.Z., Directie 
van Handel en Nijverheid (Nederlandsche 
Staatscourant 1942, no. 22.<;), tot wijziging 
van het Reglement op de maten, gewichten, 
meet- en weegwerktui!-(en 1g;19, vervallen. 

2. Het Reglement op de maten, gewich
ten, meet- en weegwerktuigen 1939 wordt 
gewijzigd als volgt: , 

I. In artikel 1 worden de navolgende 
wijzigingen aangebracht: 

1. onder het hoofd: ,,B. Inhoudsmaten en 
strijkers" wordt het gestelde sub b gelezen 
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als volgt: .,de graanmaat van ½ hektoliter 
en de overige metalen maten van ½ hekto
liter, 20, 10, s, 2, 1, ½ en ¼ liter, 2. 1 en ½ 
deciliter, 2 en 1 centiliter;"; • 

2. onder het hoofd: ,,D. Meetwerktuigen" 
wo:dt na: ,.a. de militiemaat;" opgenomen: 

,,a r. de schuifmaat ; 
a 2. het toestel voor meting van den diep

gang van schepen;" 
en worden onder f de woorden: ,.het on

der a genoemde" vervangen door: .,de onder 
a, a 1 en a 2 ge::ioemde". 

II. In artikel s, vij fde lid, worden de na
volgende wijzigingen aangebracht: 

r. onder a vervalt de komma na: ,,post
pakketten" en ve vallen voorts de woorden: 
"met uitzondering van die met aangegeven 
waarde"; 

2. de komma-punt aan het slot van het 
bepaalde onder b wordt vervangen door· een 
punt; . 

.,. het onder c bepaalde vervalt. 
III. In artikel 8 worden de navolgende 

wijzigingen aangebracht: 
1. het bepaalde sub 2 ° wordt als volgt 

gelezen: 
,,2°. de onder hoofd D, letters a, a 1, a 2, 

b, c, d en e van artikel 1 genoemde meet
werktuigen ;u; 

2. na het punt 2° wordt een tweetal 
nieuwe punten opgenomen, luidende als 
volgt: 

,,3 °. dÇ! onder hoofd D, letters /, ~ en h, 
van artikel 1 bedoelde meeèwerktuigen en de 
weegwerktuigen: 

a. indien hun bijzondere samenstelling of 
het geringe aantal, waarin zij worden ver
vaardi!,(d, naar het oordeel van den hoofd
directeur van het IJkwezen individueele 
keuring vereischt; 

b. welke anders dan door of namens den 
fabrikant ten verkoop aangeboden of in den 
handel gebracht worden en die, welke, na in 
gebruik te zijn geweest, opn:euw ten ver
koop aangeboden of in den handel gebracht 
worden; ' 

c. na een herstelling of een verandering, 
welke de overeenstemming met het goedge
keurde model van die meet- of weegwe:k
tuigen aantast; · 

4 °. de automatische weegwerktuigen, 
waaronder worden verstaan weegwerktuigen, 
waarbii het belasten zoowel als de gewichts
aanduiding zonder tusschenkomst van men
schelijke kracht n1aats hebben.". 

IV. Artikel g wordt gelezen als volgt: 
,,Van de he rkeuring, bedoeld in artikel n, 

tweede lid, sub a, der I}kwet 1937 (Staats-
blad no. 62 7), zijn vrijgesteld: · 

1 ° . de onder hoofd B, letter c, van arti
kel 1 genoemde inhoudsmaten; 

2 °. de gasmeters; 
3 °. de in artikel 8, sub ., 0 en 4 °, bedoel-

de meet- en weegwerktuigen.". ' 
V. Artikel 10 wordt gelezen als volgt: 
,,Aan keuring naar model zijn onderwor

pen: 
1°. de onder hoofd D, letter/,~ en h, van 

arti_kel 1 bedoelde meetwerktuigen, behou-
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dens voor zoover zij ingevolge het bepaalde 
bij artikel 8, sub :1 °, aan individueele keu
ring zijn onderworpen; 

2 °. de weegwerktuigen, behoudens voor 
zoover zij ingevolge het bepaalde bij artikel 
8, sub :1 ° en 4 °, aan individueele keuring zijn 
onderworpen.". 

VI. Artikel II wordt gelezen als volgt: 
.,1. De individueele keuring en de her

keuring van maten en gewichten en van de 
niet onder het bepaalde in het tweede lid 
vallende meetwerktuigen geschieden aan de 
ijkkantoren; de herkeuring kan bovendien 
geschieden in door de gemeentebesturen 
daartoe beschikbaar te stellen lokalen, mits 
deze aan door Onzen Minis er van Econo
mische Zaken te stellen eischen voldoen. 

2. De individueele keuring en de herkeu
ring van de meet- en de weegwerktuigen, be
doeld in artikel 8, sub :1 ° en 4 °, geschiedën 
ter plaatse, door den hoofddirecteur van het 
IJkwezen te bepalen. 

:\, Onze voornoemde Minister is bevoegd, 
voor de keuring en de herkeuring van bepaal
de voorwerpen bepaalde ijkkanto:en aan te 
wijzen.". 

VII. In het eerste, tweede en vierde lid 
van artikel 16 wordt in plaats van: ,,inspec
teur" gelezen: .,hoofddirecteur". 

VIII. Tusschen de artikelen L6 en 1 7 
wordt een nieuw artikel 16a ingevoegd, lui
dende als volgt: 

,,Art. 16a. De overeenkomstig een goed
gekeurd model vervaardigde meet- en weeg
werktuigen moeten op de plaatsen, bedoeld 
in artikel 7 der IJkwet lQ:17 (Staatsblad no. 
62 7), een door Ons vast te stellen kenteeken 
hebben, waaruit- blijkt naar welk model zij 
zijn vervaardigd; dit kenteeken wordt .tegen 
een bij algemeenen maatregel van bestuur 
vast te stellen vergoeding afgegeven door 
den hoofddirecteut van het IJkwezen.". 

IX. Artikel 17 wordt gelezen als volgt: 
,.Meet- en weegwerktuigen, overeenkom

stig een goedgekeurd model vervaardigd, 
kunnen ingevolge het derde lid van artikel 
· 16 der wet, alvorens in den handel te wor
den gebracht, op verzoek van den fabrikant 
of den importeur worden onderzocht. Zij 
worden in geval van goedkeuring van een 
door Onzen Minister van Economische Za- • 
ken vast te stellen bewijs van onderzoek 
voorzien.''. 

X. Artikel 18, derde lid, wordt gelezen 
als volgt: 

"3. Het merk van goedkeuring, zoowel 
bij de keuring als bij de herkeuring te bezi
gen, wordt door Ons vastgesteld; dat voor; de 
gasmeters, de glazen maten en de krachtens 
artikel 8. sub :1 ° en 4 °, aan individueele 
keuring onderworpen meet- en weegwerk
tuigen zal zijn de Koninklijke Kroon.". 

XI. In artikel 22 worden de navolgende 
wijzigingen aangebracht: 

1. het slot van het tweede lid, aanvan
gende met de woorden: ,.Aan de verklaring 
worden toegevoegd de opmerkingen:", ver
valt; 

2. na het tweede· lid wordt een nieuw 
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derde lid opgenomen, luidende als volgt: 
.,,1 . Bij de aanbieding van milligramge

wichten ter herkeuring die::it de op het vorig 
onderzoek betrekking hebbende verklaring 
te worden ove1gelegd.". 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Janua:i 1947. 

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

's-Gravenhage, uen 17den December 1946. 

WILHELMINA. 
De Miq. van Econ. Zaken, H UYSMANS. 

(Uitgeg. zz December 1946.) 
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17 December 1946. BESLUIT tot wijziging 
van het handelsregisterreglement 1920 
(Staatsblad no. 763) . 

Wij WILHELMI NA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Justitie en van Economische Zaken van 26 
Juni 1946, 6e Afdeeling no. 1454, en van 15 
Juli 1946, No. 75661, Directoraat voor dèn 
Middenstand; 

Gelet op artikel 2.1 van de Handelsregis
terwet 1Q18 (Staatsblad No. 4Q_1 ); 

Den Raad van State gehoord ( advies van 
12 November 1946, No. 17); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 6 December 1946, 6e 
Afdeeling, No. 1445, en van 12 December 
1946, No. 88643, D irectoraat voor den Mid-

. densta.-id; 
Hebben goedgeyonden en verstaan: 
Het eerste lid van artikel IQ van het Han

delsregisterreglement 1Q20 (Staatsblad No. 
76:1) wordt gewijzigd als volgt: 

a . in plaats van "veertig cents" wordt 
(tweemaal) gelezen: .,vijftig cents" en in 
plaats van "tien cents" ,.vijf en twintig 
cents"; 

b. de àerde volzin wordt gelezen: 
"Voor zoover de aanvragers hiertegen geen 

bezwaar maken, kunnen in plaats van af
schriften fotografische reproducties worden 
verstrekt". 

Onze Ministers van Justitie en van Eco
nomische Zaken zijn belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 1 7den December 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 
De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS, 

(Uitgeg. 3 Januari 1947.) 
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18 December r946. BESLUIT tot instelling 
van het Centraal Orgaan voor Rijks
personeelsaangeJ11genheden. 

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

Binnenlandsche Zaken van 7 Oc~ober 1946, 
No. 8148 11/R, afdeeling Ambtenarenzaken, 
Bureau I, daartoe gemachtigd door den Raad 
van Ministers; 

Overwegende, dat het wenschelijk is een 
centraal. adviseerend en uitvoerend orgaan 
in het leven te roepen voor de behandeling 
van algemeene personeelsaangelegenheden 
van het burgerlijk Rijkspersoneel en•voo r de 
uitvoe:-ing van het Plaa~singsbesluit 1946; 

Gelet op Onze lresluiten van 4 October 
1920 (S taatsblad No. 772), laatstelijk gewij
zigd bij Ons besluit van 24 Maart 1934 
(Staatsblad No. 12,), en van 4 Mei 1938 
(Staatsblad No. 140), zoomede op het Plaat
singsbesluit 1q46 en artikel 10<;, tweede lid, 
van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment: 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 October 1946, No. 19); 

Gezien het nader raooort van Onzen Mi
nister van Binner.landsche Zaken, mede na

. mens Onze overige Ministers. -van Q Decem
ber 1946, No. 04~8/R, afdeeling Ambtenaren
zaken, Bureau I; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan on

der: 
Onzen Minister: Onze Minister van Bin

nenlandsche Zaken; 
den raad: -de Raad voor RijkspersoneeJs

aangelegenheden, bedoeld in artikel 2, twee
de lid, onder a; 

de"l dienst: de Centrale Personeelsdienst, 
bedoeld in artikel 2, tweede lid. onder b. 

2. 1. Er is een Centraal Orgaan voor 
Rijkspe-soneelsaangelegenheden, ressortee
rer.d o'1der Onzen Minister. 

2. Het Centraal Orgaan, bedoeld in het 
vorig lid. bestaat uit: 

a. den Raad voor Rijkspenioneelsaange
le,:renheden; 

b. den Centralen Personeelsdienst. 
3. 1. De raad bestaat uit een lid-voor

zitter, gewone leden, ambtshalve leden, ad
viseerende leden en een lid-secretaris. Onze 
Minister splitst den raad in verband met 
die~s taak in afdeelingen en stelt, na inge
wonnen advies van den raad, een reglement 
van orde voor den raad vast. 

2. De voorzitter wordt door Ons be
noemd en ontslagen op voordracht van den 
Raad van Ministers. Onze Minister regelt 
het aantal, de benoeming en het ontslag der 
gewone leden, zoomede hun indeeling in de 
afdeelingen. H ij wijst uit de gewone of 
ambtshalve leden den ondervoorzitter van 
den raad en de voorzitters der afdeelingen 
aan. 

,. Ambtshalve Jid van den raad zijn de 
plaatsvervangend thesaurier-generaal, de di
recteur der Rijksbegrooting, de directeur-
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generaal van het Rijksarbeidsbureau, de 
voorzi ~ter van het College van R ijksbemid
delaars en de di :ecteur van den dienst. Onze 
1\1inister regelt de inäeeling der ambtshalve 
leden in de afdeelingen. Ambtshalve Jid
secretaris is de chef van de afdeeling Amb
tenarenzaken van het ministerie van Bin
nenlandsche Zaken. Onze l\1:inister wijst, zoo 
noodig, een of meer · adjunct-secretarissen 
aan. 

4. Onze Minister kan aan door hem aan 
te wijzen organen het recht verleenen ieder 
een of meer voordrachten in te dienen van 
twee pe-sonen. Onze Minister benoemt één 
der op iedere voord :acht voorkomende per
sonen tot adviseerer.d lid van den raad en 
regelt hun indeeling in de afdeelingen. 

<;. Onze Minister kent aan den Voorzit
ter en de leden van den Raad. die niet staan 
in dienst van het B,ijk, p resentiegeld toe voor 
elke vergade:ing, 'welke zij bijwonen. 

6. De Voorzieer van den raad en de voor
zitter der afdeelingen zijn verplicht de se
cretarissen-gereraal van de departementen 
van algemeen bestuur tot bijwoning der ver
gaderingen uit te noodigen, zoo dikwijls 
daarin zaken, welke een bepaald departe
ment betreffen, in behandeling komen. · 

4. 1. Aan het hoofd 'fan den dienst staat 
een directeur, die door Ons wordt benoemd 
en ontslagen op de voordracht van Onzen 
Minister. · 

2. Onze Minister stelt. na ingewonnen 
advies van den raad, de instructie van den 
directeur vast· en, in overleg met Onzen Mi
nister van Financiën, de formatie van den 
dienst . 

. ,. Voorzoover Wij Ons deze bevoegdheid 
in artikel -~ van het Algemeen Rijksambte
narenreglement niet hebben voo·behouden, 
neemt Onze Minister oo aanbeveling van den 
directeur het oersoheel in dienst en ontslaat 
het. Onze Minister is gemachtigd zijn be
voegdheid tot indienstneming geheel of ge
deeltelijk over te dragen aan den directeur 
van den dienst. 

4. De Raad van Ministers treft een re
geling, krachtePs welke de hoofden van de 
personeelsafdeelingen der departementen 
van algemeen bestuur in het functioneel 
verband van den dienst worden ingescha
keld. 

5. 1. Onze Ministers, hoofden der de
partementen van algemeen bestuur, zijn ver
plicht het advies van de daartoe door Onzen 
Minister aangewezen afdeelingen van den 
raad in tli winne" omtrent: 

a. de vaststelling van nieuwe of de her
ziening van de bestaande besluiten, waarbij 
de personeelsformaties van de departemen
ten van algemeen bestuur en de daaronder 
ressorteerende burgerliike Rijksdiensten, 
-instellingen en -bedrijven worden geregeld; 

b. 1 °. alle in den burgerlijken Rijks
dienst voorgenomen indierstnemingen en 
bevorde.-jngen, de voorgenomen instelling 
van nieuwe functies en de voorgenomen wij
zigingen van privaatrechtelijk in vast of tij
delijk publiekrechtelijk dienstverband; 
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2 °. de personeelszaken, voortvloeiende 
uit de voorgenomen oprichting of reorgani
satie van burgerlijke diensteenheden, nadat 
het voornemen daartoe vooraf organisato
risch beoordeeld is door het ministerie van 
Financiën, 

e :c,n en ander voorzoover door het bepaal
de onder b. 1 ° en 2° , de met inachtneming 
van het bepaalde onder a vastgestelde for
maties wijziging dienen te ende. gaan; 

c. de administratieve uitvoerbaarheid 
van algemeene regelingen, den rech tstoe
stand van het burge:lijk Rijkspersoneel be
treffende. 

2. De daartoe door Onzen Min ister aan
gewezen .afdeeling van den raad geeft Onzen 
Minister van Financiën advies omtrent de 
voornemens tot-- bevorderingen, tot toeken
ning van vervroegde of buitengewone perio
dieke bezoldigingsverhoogingen, tot verlee
nen van wedden boven het maximum of van 
ambtstoelagen en tot wijziging van privaat
rechtelijk in vast of tijdeliik publiekrechte
lijk dienstverband, voorzoover deze voor den 
burgerlijken Rijksdienst to t uitd:ukking zijn 
gebracht in de voorloopige ci jfers der ont
werp-begroetingen van de departementen 
van algemeen bestuur en de zelfs~andige 
Rijksdiensten, -bedrijven en -instellingen. 
Dezelfde afdeeling adviseert Onzen Minister 
omtrent dezelfde onderwerpen, voorzoover 
een ig wettelijk voorschrift zijn medewerking 
vereischt . 

. ~. De raad geeft op verzoek of · eigener 
beweging advies aan Onze daarbij betrokken 
Minist ers omtrent: 

a. de uniforme toepassing van algemeene 
regelingen, den rechts '.oestand van het bur
gerlijk Rijkspe•soneel betreffende; ' 

b. de ambtelijke vorming van het bur
'gerlijk Rijkspersoneel. 

4. De in de voorgaande leden omschre
ven adviezen woeden aangevraagd en uit ge
bracht door bemiddeling van Onzen Minis
ter . 

. ~. De daar toe door Onzen Minister aan
gewezen afdeeling van den raad geeft advies 
aan Onzen Minister omtrent alle aangele
genheden, welke bij den dienst in behande
ling komen, voor zoover deze van princi
pieelen aard zijn of daarbij beleidsvragen 
zijn betrokken. 

6. De daartoe door Onzen Minister aan
gewezen afdeeling van den raad voert met de 
Centrale Commissie voor Georganiseerd 
Overleg de besprekingen, bedoeld in artikel 
10.~. tweede lid, van het Algemeen Rijks
ambtena cenreglement . 
. 7. Bij de uitoefening van zijn taak kan 

de raad, behalve over den dienst en de in
spectie van .,jen d ierst, beschikken over de 
afdeeling Ambtenarenzaken van het M i
nisterie van Binnenlandsche Zaken .en het 
bureau Organisatie van den dienst der Rijks-

/ begroeting bij het Minist erie van Financiën. 
6. 1 . De die-st is belast met: 
a. de uitvoering name!'s Onzen Minister, 

voo rzoover deze hem zulks opdraagt, van 
het Plaatsingsbesluit 1946; 
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b. de personeelsinventarisatie en de re
gistratie van het burgerlijk Rijkspersoneel; 

c. de classificatie van den arbeid van het 
burgerlijk Rijkspersoneel op grond van de 
quantita ~ieve taak-inventarisatie en-analyse, 
ve:richt door het minis',erie van Financiën 
en van de daarop aansluitende qualitatieve, 
door den dienst te verrichten analyse van de 
taken van het personeel; 

d. de registratie van de eischen, welke 
voor een goede vervulling van de in den 
burgerlijken Rijksdienst voorkomende func
ties aan het personeel behoo:en te worden 
ges _eld, en van de bijzondere feiten en om
standigheden, welke voor het bepalen van 
een juiste personeelskeuze van belang kun
nen zijn; 

e. de vo9rbereiding van promotielijnen 
voor den burgerlijken Rijksdienst; 

f. het behulpzaam zijn b ij de uitoefening 
van loopbaancontrole in den burgerlijken 
Rijksdienst; 

g. het stimuleeren, coördineeren en uit
voeren van alle maatregelen, welke kunnen 
strekken om vakbekwaam en geschikt perso
neel op de juiste plaats in den burgerlijken 
Rijksdienst te werk te doen stellen; 

h. het stimuleeren, coördineeren en uit
voeren van maatregelen op het gebied der 
algemeene vo :ming, der algemeene ontwik
keling en der ontspanning van het burgerlijk 
Rijkspersoneel, zoomede van alle maatrege
len, welke gericht zijn op het verdiepen van 
den geest van saamhoorigheid in de werk
gemeenschap van de Overheid; 

, i. het onderzoek naar de antecedenten 
van hen, die door of namens Ons in den 
burgerlijken Rijksdienst zullen worden op
genomen. 

2 . De directeur van den dienst brengt 
alle aangelegenheden, waaromtrent de raad 
ingevolge artikel .~. vijfde lid, verplicht is 
Onzen Minister te adviseeren. ter kennis van 
den voorzitter van den raad, opdat deze die 
aangelegenheden in den raad ter tafel zal 
kunnen brengen. 

7. 1. Binnen de grenzen van hun taak 
zijn de raad en de dienst bevoegd in brief
wisseling te treden met de hoofden van de 
deoartementen van algemeen bestuur en van 
alle Rijksdiensten, -bedrijven en -instellin
gen. De genoemde autoriteiten en allen, die 
zich in bu rgerlijken Rijksdienst bev inden, 
verstrekken de inlichtingen, welke de raad 
of de dienst ten behoeve van de uitoefening 
van hun taak vragen . 

2. De raad en de dienst zijn verplicht 
binnen de grenzen van hun t aak aan d e in 
het eerste lid ge oemde autoritei ten alle ge
vraa gde inlichtingen te verschaffen. Doen 
zich d aarbij principieele of beleidsvragen 
voor, dan wordt de zaak, voorzien van het 
advies van den raad. aan Onzen Minister ter 
beslissing voorgelegd. 
- 8. De "Commissie van Onderzoek naar 
de formatie van de departementen van Al
gemeen bestuu ·". ingesteld bij Ons besluit 
van 4 Mei 19~8 (Staatsblad No. 140), wordt 
opgeheven. De taak van deze commissie 
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wordt overgenomen door den raad. 
9. De afdeeling Overheidspersoneelsvoor

ziening van het departement van Binnen
landsche Zaken wordt opgeheven. De taak 
van deze afdeeling wordt, voor zoover noo
dig, ove:genomen door den dienst. 

JO. De onder:i;oekingsii;istantie van de af0 

deeling Ambtenarenzaken van het ministerie 
van Binnenlandsche Zaken gaat als "In
spectie van den Centralen Personeelsdienst" 

. °'' r · naar de, dienst. 
11. 1. Het Centraal Bureau van Voor

bereiding voor Ambtenarenzaken, ingesteld 
bij Ons besluit van 4 October 1920 (Staats
blad No. 772), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 24 Maart 1914 (Staatsblad No. 
123), wordt opgeheven. . 

2. De voo: 1::ereiding van de in artikel 5, 
zesde lid, bedoelde besprekingen geschiedt 
door de afdeeling Ambtenarenzaken van het 
Ministerie van Binnenlandsche Zaken. 

~- Ons besluit van 4 October 1920 (Stbl. 
No. 772), laatstelijk gewijzigd bij <4,is be
sluit van 24 Maart 1q:-i4 (Staatsblad No. 
12·'1}, wordt ingetrokken. 

12. Het Antecedentenbureau, ressortee
rend onder het ministerie van Landbouw, 
Visscherii en Voedselvoorziening, wordt een 
onderdeel van den dienst. 

13. Het tweede lid van artikel 105 van . 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
wo -dt als volgt gelezen: 

,.2. De commissie behandelt, in bespre
king met de daartoe door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken aangewezen af
deeling van den Raad voor Rijkspersoneels
aangelegenheden. bedoeld in artikel 2, twee
de lid, onder a, van Ons besluit van 18 De
cember 1946 (Staatsblad No. G 167), al
vorens de b@slissing door het bevoegd gezag 
wordt ge:iomen, aangelegenheden van alge
meen belang voor den rechtstoestand van de 
ambtena-en." 

14, De kosten van het Centraal Orgaan 
voor Rijkspersoneelsaangelegenheden komen 
ten laste van het Ve hoofdstuk der Rijks
begrooting. 

15. Onze Minister is bevoegd voorschrif
ten te geven ter uityoering van dit besluit. 

16, 1. Zoolang de personeelsformaties 
van de departementen van algemeen bes :uur 
en de daaronder ressorteerende Rijksdien
sten, -instellingen en -bedrijven niet zijn 
vastgesteld, zi jn Onze Ministers, hoofden der 
deoartementen van algemeen bestuur, ver
plicht het advies van de daa'i:oe door Onzen 
Minister aangewezen afdeelingen van den 
raad in te winnen omtrent: 

1 °. alle in d en burgerlijken Rijksdienst 
voorgenomen indienstf'emingen en bevorde
ringen, de voorgenomen instelling van 
nieuwe functies e!l de voorgenomen wijzi
gingen van privaatrechtelijk in vast of tijde
lijk die!'stverband; 

2 °. de pe ·so'"!eelszaken, voortvloeiende 
uit de voorgenomen oprichting, reorganisa
tie of opheffing van burgerlijke diensteenhe
de~, nadat het voornemen daartot!' vooraf or
ganisatorisch beoordeeld is door het ministe
rie van Financiën. 
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2. De in het eerste lid omschreven ad
viezen worden aangevraagd en uitgebracht 
door bemiddeling van Onzen Minister. 

17. De artikelen van dit besluit treden 
· in werking op een nader door Onzen Minis
ter te bepalen datum, die voor de verschil
lende artikelen ·of onderdeelen daarvan ver
schillend kan worden gesteld. 

Onze Minister, alsmtde de overige Minis
ters, voor zoover zulks · mede hun departe
ment betreft. zijn 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 18den December 1946, 
WILHELMINA. 

De Minister-President, BEEL. 
De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 
De Min. v. Buiten/. Z., W. VAN BOETZELAER. 
De Min. v. justitie, J. H; VAN MAARSEVEEN. 
De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 
De Min. van Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 
De Minister van Mdrine, 

J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 
De Min. v. Openb. W. en W. a.i., H Vos. 
De M in. van Verkeer, H . Vos. 
De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 
De Min. v . L. , V. en V., S. L. MANSHOLT. 
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd., J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. zo januari~z947.) 

S. G 368 

z8 December 1946. BESLUIT, houdende 
regelen met betrekking tot de ve:vul
ling van vacatures en nieuw ingestelde 
betrekkingen in burgerlijken Rijksdienst. 
(Plaatsingsbesluit 1946.) 

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

Binnenlandsche Zaken van 7 October 1946, 
No. 9192/R, Afdeeling Ambtenarenzaken, 

. bureau I, daartoe gemachtigd door den Raad 
van Ministers; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, 
nieuwe regelen te stellen met betrekking tot 
de vervulling va_n vacatures en nieuw inge
stelde betrekkingen in burgerlijken Rijks
dienst ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
22 October 1g46, No. 20); 

Gezien het nadet rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken dd. 9 De
cember 1946, No. Q45g/R, Afdeeling Ambte
narenzaken, bureau 1, mede namens de ove
rige Ministers; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
,,Onze Minis:er": Onze Minister van Bin

nenlandsche Zaken; 
"Indienstneming": het aanstellen dan wel 

het tewerkstellen op arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht in openbaren burger
lijken dienst hier te lande van het Rijk of 
een door het Rijk beheerde instelling, dienst 
of bedrijf. 
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2, 1. Dit besluit is van toepassing op de 
indienstneming van personen in functles, 
waarvan de bezoldiging in het Bezoldigings
besluit Burgerlijke ~<iJksambtenaren 1s ge
regeld, of waarvan de beloomng ingevolge 
anikel 12, ee,-ste lid, van het Arbeictsover
eenkomstenbesluit is of zal wo.den vastge
steid. 

2. Het bepaalde in het vorig lid is niet 
van toepassing op: 

a. Onze lvlin.sters, Hoqfden van de de
partemen·,en van algeme-.1 bestuur; 

b. het onderwijzend perso.ieel, wier be
zoldiging is geregeld in bijlage C van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934; 

c. personeelscategorieën en personen in 
functies, ten aanzien waarvan de t{aad van 
Mimsters zulks bepaalt. 

3, Indienstneming, anders dan met in
achtneming van het bepaalde in artikel S, 
in functies, waarop dit besü.4_t van toepas
-sing is, is verboden. 

4, 1. De pe.sonen, behoorende tot de 
door Onzen Minis.er vast te s.ellen en in de 
Nederlandsche Staa.scourant bekend te ma
ken categorieën, worden, amotshalve dan 
wel op hun verzoek, voor zoo,1er ·door Onzen 
Minister bekwaam en geschikt geacht, 
groepsgewijze, gerekend naar hun bekwaam
heid en geschik,heid voor het vervullen van 
bepaalde functies, ingeschreven. 

2. Aan de inschrijving kan geenerlei 
recht op indienstneming worden ontleend. 

.~. lJe i!1 het eerste lid bedoelde perso
nen, die daartoe door Ónzen Minis~er wor
den opge.oepen, zijn verplicht zich te onder
werpen aan een onderzoek ter beoordeehng 
van hun bekwaamheid en geschiktheid. 

4. Wordt aan den oproep geen gevolg ge
geven of weigert de opgeroepene zich aan 
het onderzoek te onderweroen, dan wordt 
het ve :zoek om · inschrijving afgewezen, on
derscheidenlijk de inschrijving doorgehaald, 
onverminderd he.geen in of krachtc .. s eenig 
algemeen verbindend voorschrift omt,ent de 
gevolgen van zoodanige niet-verschijning of 
weigering mocht zijn of wo:den bepaald of 
worden besloten. 

5. 1. Alvorens tot indienstneming in een 
functie, waarop dit besluit van toepassing is, 
over te gaan, dient de tot indienstneming 
bevoegde of, zoo de indienstneming bij Ons 
berust, Onze Minister, Hoofd van het daarbij 
betrokken departement van algemeen be
stuur, bii Onzen Minister een aanvraag in 
tot opgave van de voor de te vervullen func
tie geschikte ingeschrevenen. 

2 . De opgave geschiedt binnen 30 dagen 
na den datum, waarop de aanvraag is inge
komen, behoude1:s verlenging van dezen t_er- · 
mijn in bijzondere gevallen en mededeeling 
daarvan aan den aanvrager voor afloop. 

3 . Is binnen dezen termijn geen opgave 
verstrekt, dan mag_ door vrije keuze in de 
vervulling van de betrekking worden voor
zien. 

4. Tot openbaren oproep van gegadigden 
mag niet worden overgegaan zonder toe-
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stemming van Onzen Minister. De openbare 
oproep geschiedt door de zorgen van Onzen 
Minister. 

5. Na iedere indienstneming zendt de in 
het eerste lid bedoelde au:o:1teit terstond 
een afschrift van de akte van aanstelling of 
van de arbeidsovereenkomst aan Onzen 
Minis~er, vergezeld van een verklaring, dat 
aan de bepalingen van dit besluit is voldaan. 

6, Het Rijk geeft aan opgeroepen inge
schrevenen een tegemoetkoming in de door 
hen gemaakte reis- en ve:blijfkosten. De te
gemoetkoming in de reiskosten geschiedt 
overeenkomstig het Ille klasse tarief der 
Nederlandsche Spoorwegen. 

7, Onverminderd he.geen in of krachtens 
eenig algèmeen verbindend voorschrift om
trent de gevolgen van zoodanige weigering 
mocht zijn of worden bepaald of worden be
sloten, wordt de inschrijving van een over
eenkomstig artikel s, r d 1, opgegeven per
soon, die zonder naar het oordeel van Onzen 
Minister geldige redenen weigert de hem 
aangeboden betrekking te.aanvaarden, door
gehaald. 

.8. r. Op verzoek van de in artikel s be
doelde autoriteit wordt door Onzen Minister. 
een opgave, als bedoeld in artikel s, gedaan 
voor indienstneming in een functie, waarop 
dit beslui-t niet van toepassing is. 

2. Gelijke opgave ·wordt op verzoek ver
strekt aan de tot indienstneming bevoegde 
autoriteiten van provincie, gemeente, water
schap, veenschap of veenpolder. en van de 
Nederlandsche Spoorwegen. 

9. Onze Minis:er is bevoegd voorschrif
ten ter uitvoering_van dit besluit vast te stel
len. 

10, Dit besluit treedt in werking. op een 
door Onzen Minister te bepalen tijdstip en 
kan worden aangehaald als "Plaatsingsbe
sluit 1g46." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken, 
alsmede de overige Ministers, voorzoover 
zulks me:!e hun departement betreft, zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst; en 
waarvan afsch-ift zal worden gezonden aan 
den Raad van Sta~e. 

's-Gravenhage, den 18den December 1946. 
WILHELMINA. 

De Minister-President, BEEL. 

De Min. van Binnenl, Zaken, BEEL. 

De Min. v. Buiten/. Z., W. VAN BOETZELAEJl. 

De Min. v. justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min . van O" K. en W., Jos. J. GIELEN. 
lJe Min. van Fi11anciën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 
De Minister van Marine, 

J. J. A. SCHAGEN VAN LEEU~N. 

De Min. v. Openb. W. en W. a.i., H. Vos. 
De Min. van Verkeer, H. Vos. 
De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 
De 1\-lin. v. L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., J. A. JONKMAN. 

(Uitg~g. Januari z947). 
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z9 December z946. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
24 Maart 1923 (Staatsblad nr. 108), tot 
vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 
49 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
nr. 240). 

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

Binnenlandsche Zaken d.d. 6 November 
1946, nr. 4220 II, Afdeeling Pensioenen en 
Wachtgelden; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 24 Maart 1q23 (Staatsblad nr. 
108), tot vas~stelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in arti
kel 4g der P ensioenwet 1q22 (Staatsblad nr. 
240), laatstelijk aangevuld bij Ons besluit 
van 26 Juli 1q::i9 (Staa tsblad nr. 354), na
der te wijzigen en art ikel 1 van de beschik
king van den Secretaris-Generaal van het D e
partement van Binnenlandsche Zaken d.d. 
24 Juli 1944 (Neder/arnlsche S taatscourant 
1944, nr. 146), tot regeling van het recht op 
vervroegd ouderdomspensioen van politie
personeel, in te trekken; 

Den Raad van S tate gehoord (advies van 
3 December 1946, nr. u); 

Gezien het nader rapporl: van Onzen voor
noemden Minister van 12 December 1946, 
nr. 6670 I, Afdeeling Pensioenen en Wacht
gelden; 

Hebben goedgevonden en yerstaan: 
Art. 1. In arti)<el 1 van Ons aangehaald 

besluit: 
a. vervallen de woorden "agent van po

litie (ook in den rang van brigadier, briga
dier-titulair of chef-majoor);" 

b. wordt in plaats van de woorden "com
mandant van- en b randmeester, brandwacht 
of kraandraaier ói_j een beroepsbrandweer" 
gelezen: · 

.,het Rijkspersoneel belast met bramlweer
aangelegenheden, hetwelk, gerechtigd is een 
brandweeruniform te d ~agen en het geunifor
meerde personeel van de gemeentelijke be
roepsbrandweren en van de beroepskèrnen 
ingedeeld bij andere gemeentelijke brand
weren." 

c. vervallen de woorden "rijksveldwach
ter, rijksveldwachter-b-igadier-titulair, bri
gadier der R ;iksveldwacht, brigadier-majoor 
der Rijksveldwacht, gemeenteveldwachter, 
chef-gemeenteveldwachter en daarmede ge
liik te stellen betrekkingen", en wordt acht er 
de aanduiding "Rijksrechercheur", inge
voegd: ,,amb ~enaren in bezoldigden burger
lijken openbaren dienst, aangesteld bij het 
Korps Rijkspolitie of bij de gemeente-politie, 
voorzoover zij niet uitsluitend zijn belast met 
administratieve of technische werkzaamhe
den.'' 

2. Artikel 1 van bovenaangehaalde be
schikking vervalt. 

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

's-Gravenhage, den 1qden December 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binnenl. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 3 Januari I947). 

S. G 371 

I8 December z946. BESLUIT, houdende 
vaststelling van een meuwen te'.cst van 
het Besluit van den · 26sten Juni 1923, 
Staatsblad No .. w6, tot regeling van de 
vergoeding van verplaa~singskosten. 
(Verplaatsingskostenbesluit 1946). 

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

Financiën van 14 November 1q46, Generale 
Thesaurie, Afdeeling Ambtenarenzaken en 
Eerediensten. no. 174; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 December 1Q46, no. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 December 1946, 
Generale Thesau cie, Afdeeling Ambtenaren
zaken en Eerediensten, no. 248; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 

Eenig artikel. 

Ons besluit van den 26sten Juni 192;1, tot 
regeling van de vergoeding van verplaat
singskosten, Staatsblad no. 306, laatstelijk 
gewijzigd bij Ons Besluit van den 2den Ja
nuari 1Q46 (Staatsblad no. G 1), wordt te 
rekenen van 1 Ja.nuari 1947, gewijzigd en ge
lezen als volgt: 

Art. 1. 1. Aan de burge -lijke en mili
taire landsdienaren, die in het belang van 
den d :enst naar een andere gemeente dan 
die hunroer standolaats worden ve•plaatst en 
aan burgerlijke en militaire landsdienaren, 
die voor het eerst in R ijksdienst treden en 
deswege gedwongen zijn van woonplaats te 
veranderen, kan, met inachtneming van de 
bepalingen van dit besluit, door of 'namens 
Onzen Minister, hoofd van het betrokl·en 
Departement van Algemeen Bestuu r een 
door hem vast te stellen tegemoetkoming 
worden verleend. 

2. Met verplaatsing in het belang van 
den dienst wordt gelijkgesteld verplaatsing 
op verzoek, wanneer de belanghebbende 
dientengevolge in hetzelfde d 'enstvak onder 
een hoogere schaal van bezoldiging valt. 

-~- Met verplaatsing naar een andere ge
meente wordt geliikgesteld vêrolaatsing naar 
een ander onderdeel van een zelfde. gemeen
te. wanneer hieraan gedwongen verhuizing 
gepaard gaat. 

4. Vergoeding van verplaatsingskosten 
aan nieuw in dienst genomen personeel zal 
n iet geschieden dan nadat van belanRheb
bende een verklaring verkrerren is, dat hij 
he~ deswege genoten bed•a!! zal terugbetalen, 
indien hij binnen een tiidvak van twee iaren 
op eigen verzoek of ten gevolge van aan hem 
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zelf te wijten feiten of omstandigheden, 
wordt ontslagen. 

Art. 2. ue tegemoetkoming, bedoeld in 
artikel 1, eerste hd, bestaat ui,: 

a. een oed,ag voor de kos,en der reis van 
belangl.ebtenc.e en ziSn gezin eil voor de kos
ten van o.re.o.engmg v~n zijn inooedel, met 
dien ve,st ande, dat de kosten wegens ver
voer van oelangheobende en zijn gezm op de 
oude eil nieuwe s.andplaats met vergoed 
worden; 

b. een vaste vergoeding voor alle andere 
onkosten uit de verhu,zing voor,vloeiende. 

A, t. 3. 1. Het bedrag, bedoeld in artikel 
2, suo a van dit besluit, wo. d t voor iedere 
verpiaatsing door of name1.s O.azen Mimster, 
hoofd yan nee betrokken Departement be
paald. Op de werkelijke uitgaven van be
langhebb(.nde zal daarbij wo.den gelet, doch 
alleen voor zoover zij geacht kunnen worden 
mee zu,nigheid te zi.1 n gedaan. 

2. ln geen geval zal voor kos ten van over
brenging van den inboedel meer in rekening 
mogen worden gebracht dan 10 % van de 
jaarwedde, welke de ambtenaar laatstelijk in 
zijn betrekking vóór z1Jn ve.plaa smg genoot 
of. in geval van in dienst t . ede:i, 10 '10 van 
de toegekende jaarwedde. 1 'oelagen en ver
goeûin~en blijven hierbij buiten aanmerking. 

., . lndien telanghebbende geen eigen 
hmshouding heeft of dit niet naar de nieuwe 
standplaats wordt overgeoracht, zal he t be
drag, oeäoeld in het 2de lid van dit artikel, 
in gee.1 geval grooter mog(.n zijn dan 3 % 
van de jaarwejde, welke belanghebbende 
laatstelijk in zijn betrekking vóór zijn ver
plaatsmg genoot of, m geval van in dienst 
treden, ~ '10 van de toegekende jaarwedtle. 

4. Indien de reis meen openbaar vervoer
middel geschiedt, kaa belanghebbende met 
zijn gezin gebruik maken van de klasse, wel
ke geldt voor dienstreizen in de betrekking, 
welke belanghebbende laat stelijk vóór zijn 
verplaatsing bekleedde of, in ge;:val van in 
dienst treden, in de klasse, waarin hij , op 
grond van de hem toegekende rang of bezol
diging. geacht kan worden te zijn gerang
schikt. Voor eventueel mede te nemen dienst
perso:ieel worden slechts '1"ergoed de kosten 
van een bilje t der laagst e klasse. 

5. Ui~gaven voor voeding mogen niet in 
rekening wo:den gebracht Te:i behoeve van 
milit aire landsdienaren kan van dit voor
schrift worden afgeweken. 

6. Indien, in plaats van aan ov erbren
ging van den inboedel met het goedkoopste 
vervoermiddel, waar dit zonder bezwaar 
mogeli jk is, de voorkeur wordt geg even aan 
een kostbaarder wiize van overbrenging, be
hoort het betaalde bedrag verminderd te 
worden met de hoogere kost en, uit deze wijze 
van verzending voortvloeiende. 

7. Onder de kos ~en van overbrenging van 
den inboedeld ziin mede te verstaan: de kos
ten voor het in- en uit pakken. In geen geval 
worden daa ronder begrepen de kost en voor 
het opneme:i en leggen van kleeden, het 
afnemen veranderen en ophangen van gor
dijnen, het ophangen van spiegels en schil-
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derijen, het•plaatsen van meubelen en al der
gelijke werkzaamheden , de assurantie tijdens 
het vervoer, het aanschaffen en te: ugzenden 
van em):)allage en dergelijke, de reis- en ver
blijfkosten van emballeurs, de kosten van be
schadiging of verlies van meubilair, de kos
ten van staangeld, de kosten van schoon
maken der nieuwe woning benevèns fo01en. 

Art. 4. 1. Het bedrag, bedoeld in arti
kel 2, sub b, woridt bepaald op 5 % van de 
jaarwedde, welke belanghebbende laatstelijk 
in zijn betrekking vóór zi jn ve; plaatsing ge
noot of. in geval v n in dienst treden , 5 % 
van de toegekende jaarwedde. Toelagen 
en vergoedingen blijven hierbij buiten aan
merking. 

2. Indien belanghebbende geen eigen 
huishouden heeft, of dit niet naar de nieuwe 
standplaats wordt overgebracht. word t in den 
regel de in het 1ste lid van dit artikel be
doelde vergoeding niet toegekend. Indien bij 
zondere oms~andigheden afwijking van dezen 
regel wettigen, zal die vergoeding niet meer 
mogen èedragen dan een zesde van de wedde 
per maand. 

_, . In zeer bijzonde: e gevallen kan, indien 
dit noodig mocht blijken, het bedrag, ge
noemd in het 1ste lid van dit artikel, door 
Onzen Minister, hoofd van he t betrokken 
Departement van Algemeen Bestuur, m et 
medewerking van Onzen Minister van F i
nanciën, verhoogd worden. 

Art. 5. 1. Indien belanghebbende met 
zijn gezin, in geval van verplaatsing, op de 
nieuwe standpaats er niet in kan slagen een 
geschikte woning te vinden en ook de bur
gemeeste : van de betreffende gemeente of 
een door dezen áan te wiizen autoriteit, ver
klaard heeft, dat geen woning voor hem be
schikbaar is, terwijl de verplaatsing niet op 
verzoek geschiedt en niet kan worden_ qjtge
steld, kan, door of namens Onzen Minister, 
hoofd van het bet:okken D epartement van 
Algemeen B estuur, indien daartoe termen 
aanwezig worden geacht, ten hoogs ~e go % 
der pensionkosten, welke· bela,ghebbende, 
naar het oordeel van Onzen voornoemden 
Minister, voo : zich zelf. met inachtneming 
van de noodige zuinigheid , moet maken, wor
den vergoed. Het bedrag dezer vergoeding 
wordt voor elk geval afzondesliik vas·_ges teld. 
Zii wordt slechts toegekend to : aan het ti jd
stip, wa~roo de won ing kan wo: de~ betrok
ken en met lange 7 dan gedure'1de dne maan
den. D eze termiin kan, telkens voor drie 
maanden ve~lengd wo-den, indien daartoe, 
in ve·band met biizo"de~e omstandigheden, 
naar het oordeel van O nzen M inister, hoofd 
van het bet rokken Deoartement van Alge
meen Bestuu · , termen aanwezig zijn. . 

2. De vergoeding, bedoeld in het vorige lid 
van dit a rtil·el. zal, indien belanghebbende 
naar het oordeel van Onzen Minister, hoofd 
van het betrokl:en Depa rt eme,t van Alge
meen Bestuur. in de gelegenheid is tusschen 
ziin woon- en standolaats heen e, weer te 
reizen, ve~angen worden door een vergoe
ding van de reiskos~en. 

3. Vv'enscht belanghebbende zijn gezin 
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tijdelijk elders dan op de oude standplaats te 
doen verblijven, dan behoeft daartegen geen 
tfezwaar te bestaan. Evenwel mogen kosten 
voortvloeiende uit het in het vorig lid be
paa lde, daardoor niet overschreden worden. 

4; De betrokkene behoort alle pogingen 
in het werk te stellen om op de nieuwe 
standplaats zoo spoedig mogelijk een woning 
te betrekken. Wordt dit voorschrift, naar het 
oordeel van Onzen Minister, hoofd van het 
betrokken Departement van Algemeen Be
stuur , niet nageleefd, dan worden de in dit 
artikel bedoelde vergoeç!ingen niet verleend 
of tot een lager bedrag teruggebracht. 

5. Ingeval belanghebbende ongehuwd is, 
en hij ook naar het oordeel van Onzen Mi
nister, hoofd van he t be trokken Departe
ment van Algemeen Bestuur er niet in kan 
slagen op zijn nieuwe standplaats een ge
schikt pension te vinden. kan hem een ver
goeding van reiskosten verleend worden. In
dien op de nieuwe standplaats echter wel 
een geschikt pension is te vinden, kan deze 
vergoediPg in zeer biizondece gevallen, met 
medewerking van Onzen Minister van Fi
nanciën, vervangen worden door een tege
moetkoming in de pensionkosten op den voet 
van het bepaalde in het ee:ste lid van dit 
artikel. 

Art. 6. Dezelfde vergoedingen als be
doeld in het vorige artikel kunnen worden 
verleend aan oe·sonen, die voor het eerst in 
Riiksdienst treden, met dien ve ·stande, dat 
de tegemoetkoming in de reiskosten voor 
deze categorie van personen bedraagt: 

a. voor gehuwden en ongehuwden-eenige 
kostwinners, I00 % van de op de voor het 
Rijk minst kostbare wijze per openbaar ver
voermiddel werkeliik gemaakte reiskosten; 

b. voor ongehuwden, voor zoover hun 
bezoldiging niet meer bedraagt dan het 
maxrmum van schaal SI van het Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
IQ,4, I00 %, voor de overigen ten hoogste 
twee derde van de op de voor het Rijk minst 
kostba -e wiize -per openbaar vervoermiddel 
werkeliik gemaakte reiskost en. 

Art. 7. Om voor de tegemoetkoming, be
do,eld in artikel I, Iste lid, in aanmerking te 
komen, behoort belanghebbende, binnen twee 
maanden, nadat hiÎ ziin dienst op de nieuwi
respec ~ieveliik eerste standplaats heeft aan
vaard of, indien hii oo het tiidstip zijner ver. 
plaat sing of in dienst treding- op de nieuwe 
respectieveliik eerste' standplaats nog geen 
woning kan betrekken. binnen twee maan
den, nadat ziin inboedel is overgebracht, een 
verzoekschrift aan Onzen Minister, hoofd 
van het betrokken Departement of aan de 
door dezen aan te wijzen auto-iteit, in te die
nen en daarbij zoove'el mogelijk quitantiën 
over te leggen. Ten behoeve van militaire 
landsdienaren kan van dit voorschrift wor
den afgeweken. 

Art. 8. Aan belanghebbende, die voor de 
te~emoetkoming. bedoeld in artikel I , eerste 
lid. in aanme-king komt, kan desve ·langd 
v66• ziin vertrek Paar de nieuwe respectie
velijk eerste standplaats een voorschot wor-

378 

den gegeven van ten hoogste anderhalf maal 
het bedrag der vergoeding, bedoeld in artikel 
2 sub b , van dit besluit of. indien de belang
hebbende op de laatstbedoelde vergoeding 
geen aanspraak kan doen gelden, van ten 
hoogste anderhalf maal het bedrag der ge
raamde reiskosten, bedoeld in artikel 2, sub 
a, van dit besluit. 

Art. q. De hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur zijn bevoegd, voor het 
onder hµn Departement ressorteerende per
soneel, met medewerking van Onzen Minis
ter van Financiën, nade r voorschriften ter 
uitvoering van de in dit besluit vervatte re
geling vast te stellen, welke evenwel niet 
mogen afwijken van hetgeen in die regeling 
is bepaald. ~ 

Art. 10. 1. Alle in andere besluiten of 
Ministerieele beschikkingen voorkomende 
bepalingen, welke onderwerpen betreffen, die 
in dit besluit zijn geregeld, zijn afgeschaft. 

2. Voor hen, die op den datum van in
werking-treding van dit besluit in het genot 
zijn van een vergoeding, steunende op be
sluit en of beschikkingen, als in het vorige lid 
bedoeld, vervalt dit genot; aan hen en aan 
degenen, die ten gevolge van verplaatsing of 
indiensttreding in omstandigheden verkee
ren ah, waa;op dit besluit het oog heeft, 
wordt een vergoeding toegekend op den voet 
van het in dit besluit bepaalde. 

Art. II. Dit besluit kan worden aange
·haald onder den titel .,Verplaatsingskosten
besluit", met vermelding van jaargang en 
nummer van het Staatsblad, waarin het ge
plaatst is. 

Onze Ministers ziin, ieder voor zooveel hen 
àangaat, belast met de uitvoering van dit 
besluit. dat in het Staatsblad zal wordfê,n ge-

- plaatst en waarvan af-schrift zal worden ge
zonden aan den Raad van Stat e. 

's-Gravenhage, den 18den December 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 2 Januari z947). 
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20 December z946. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Verplegingsbesluit 
lQ28. 

Wij WILHELMINA. enz.; 
Oo de voo :dracht van Onzen Minister van 

Sociale ?aken van 22 November 1946, No. 
314s, afdeeling Arbeid I; 

Overwegende, dat het gewenscht is geble
ken Ons besluit van , September 1928, 
Staatsblad no .. ,SQ (Verplegingsbesluit 1928), 
laatsteliik gewijzigd bii OPs besluit van 19 
November IQ.''!2, Staatsblad no. 543, nader te 
wiizigen; 

Gelet op artikel 6s der Arbeidswet 1919; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

10 December 1g46, No. 22); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 16 December 1946, 
No. :b68, afdeeling Arbeid I; 

• 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Artikel -~ van het Verplegingsbe

sluit 1g28 wordt gelezen als volgt: 
,,1. Behoudens het bepaalde in het vier

de Jid mag een arbeider in een verplegings
inrichting niet langer arbeid verrichten dan 
negen en een kwart uur oer dag en een en 
vijftig uren oer week, behalve in verçand 
met de dienstwisseling, in welk geval een 
arbeider ten hoogste elf uren op één dag in 
twee achtereenvolgende weken en ten hoog
ste zes en c;leitig uren per week arbeid mag 
verrichten-. mits niet langer dan tweehonderd 
vier uren in vier achtereenvolgende weken. 

2. Een dagdienst mag ten hoogste vijftien 
uren bedragen. 

3. Een nachtdienst mag ten hoogste tien 
uren bedragen. 

4. Een arbeider, die niet deelneemt aan 
arbeid, bestaande in het verplegen van zie
ken, mag niet langer arbeid verrichten dan 
tien uren per dag en vijf en vijftig uren per 
week.". 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 Ja
nuari IC\47. 

, Onze Minister van Sociale 7 aken is belast 
met de uitvoering van dit besluit. dat in het 
Staatsblad zal worden P-eolaatst en waarvan 
afsch--ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-qravenhage, den 2osten December 1946. 

' WILHET ,MINA. 
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 27 December z946). 
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:u December 1946. WET, houdende wijzi-
ging van de Kinderbiisl8$Wet. 

Bijl. Hand. II 46/47, _1rr; 
Hand. II 46/47, bladz. 2.58-269, 272-285; 
Bijl. Hand. I 46/47, 3zz; 
Biil. Hand. I 46/41. bladz. 87-99. 

Wij WILHELMINA enz .... doenteweten: 
Alzoo Wii in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is gebleken de Kinder
bijslagwet nader te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Artikel 2.~. eerste lid, der Kinder

bijslagwet wordt gelezen als volgt: 
"r. Dé arbeider, die hier te lande zijne 

woonplaats heeft en wiens gezin é§n of meer 
kinderen telt beneden den leeftijd van zes
tien iaar of één of meer kinderen van zes
tien, zeventien, achttien, negentien of twin
tig jaar, die het dagonderwijs volgen aan 
eene inrichting voor algemeen vormend- of 
vakonderwijs, heeft voor elk dier kinderen 
ove ·eenkomstig de bepalingen der volgende 
artikelen recht oo een kinderbijslag.". 

2. Artikel 2 ~ der Kinderbijslagwet wor.dt 
gewijzigd als volgt: 

a. · Het eerste lid van het artikel wordt 
gelezen: " 

,,r. Een kinderbiislag, als bedoeld in ar
tikel 23, eerste lid, bedraagt voor de eerste 
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drie kinderen, voor wie recht op een kinper
bi islag bestaat, f 0.40 per kind en te rekenen 
van het vierde kind, voor hetwelk recht op 
een kinderbijslag bestaat, f 0.50 per kind."; 

b. In het tweede hd van het a:ti}<el wordt 
in plaats van "f 2" gelezen: .,f 4". 

3. In afwijking van het bepaalde in ar
tikel 24, tweede hd, der Kinderbijslagwet is 
voor het recht op kinderbijslag over het vier
de kwartaal van 1g46 beslissend de samen
stelling van het gezin van den arbeider op 
den 1sten October 1g4!i. 

4. Deze wet treedt in werking met in
gang van 1 Oc~ober 1g46. 

Zij vervalt uiterlijk met ingang van 1 Ja
nuari 1g50. 

Las::en en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 21sten 

December 1g46. WILHELMINA. 

De Min. van _Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 27 December z946.) 
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23 December z946. BESLUIT tot uitvoe
ring van artikel 27, derde -lid, der Kin
de:bijslagwet. 

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

Sociale 7 al~en van 21 December 1946, no. 
75g7, afdeeling Arbeid II; 

Lelet op accil.:el 27, derde lid, der Kinder-
bijslagwet; 

Hebben goedgevonden en, verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. r. De bijdrage, bedoeld in artikel 

27, tweede lid. onder a, der Kinderbijslag
wet, bedraagt 5.3 % van het loon, dat krach
tens het bepaalde in artikel 28 dier wet voor 
premiebetaling in aanmerking komt. 

2. Voor instellingen van weldadigheid, 
welke voorkomen op de liist, b_edoeld in ar
tikel ~ der Armenwet, bed ;aagt de bijdrage, 
in afwijking van het bepaalde in het vorige 
lid. 2 .. ~~ %. 

2, De opslag, bedoeld in artikel 27, twee
de lid, onder b, der Kinderbijslagwet, be
draagt voor de werkgevers, die bij het Rijks
kinderbijslagfonds zijn aangesloten, 0 .2 % 
van het loon. dat krachters -het bepaalde in 
artikel 28 dier wet voor oremiebetMing in 
aanmerking 1'omt. Voor de in den vorigen 
volzin be~oelde weskgevers bedraagt de pre
mie mitsdien _,. _,%.onderscheide-lijk 2.75% 
van het loon, dat k-ach::ens het bepaalde in 
artikel 28 der Kinèerbijslagwet voor premie- ' 
betaling in aanmerking komt. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van I Januari 1047. 

Onze Minister van Sociale 7aken is belast 
met de uitvoe-ing van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 2.~sten Decembe r 1g46. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 2_7 December z946.) 
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zr December x946. BESLUIT tot aanwij
zing van een standaardmeter en van een 
standaardkilogram, als vertegenwoordi
gende voor Nederland den in~ernationa
len standaard van den meter en dien 
van het kilogram, alsmede tot regeling 
van hun bewaring en verzegeling. 

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

Economische Zaken van 20 December 1946, 
No. 97188 J.Z., Afdeeling Juridische Zaken; 

Gelet op artikel 2 van de IJkwet 1937 
(Staatsblad No. 627), zooals deze is gewij
zigd bij de wet van 23 November 1946 
(Staatsblad No. G 328); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A rt. 1. 1. De standaardmeter, bedoeld 

in artikel 2 van de.IJkwet 1937 (Staatsblad 
No. 627), is de platina-iridiummeter No. 19, 
welke door de Fransche afdeeling van de in
ternationale metercommissie is vervaardigd, 
in 1880 naar Nederland is overgebracht en 
in 1921 in het Internationale Bureau der 
Maten en Gewichten te Sèvres is vergeleken 
met den internationalen meter. 

2. Onder de leng '.e van den Nederland
schen standaardmeter wordt verstaan de af
stand bij o° C van de assen der beide mid
delstrepen, die zich nabij de uiteinden op 
dezen meter bevinden. Deze lengte is 0,0091 
mm grooter dan die van den internationalen 
meter. 

2. Het standaardkilogram, bedoeld in 
artikel 2 van de IJkwet 1937 (Staatsblad 
No. 627), is het platina-kifogram, vermeld 
in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 
12 April 1839 (Staatsblad No. 13). De mas
sa van het Nederlandsche standaardkilogram 
is 0,1 mg meer dan die van het internationale 
kilogram. 

3. 1. De N ederlandsche standaarden van 
den meter en van het kilogram worden be
waard in een daartoe bestemde brandkast in 
het laboratorium voor technische physica 
van de Technisèhe Hoogeschool te Delft. 

2. Zij zijn gesteld onder het toezicht van 
een commissie van vier leden, waa:van drie 
leden door Onzen Minister van Economische 
Zaken worden benoemd. 

3. De hoofddirecteur van het IJkwezen 
is ambtshalve lid van deze commissie. 

4. Over alle zaken, de standaarden van 
den meter en van het kilogram betreffende, 
dient de commissie, bedoeld in artikel 3, de 
Regeering van bericht en raad. 

5. De verzegeling, ontzegeling en weder
verzegeling der standaarden van den meter 
en van het kilogram geschieden, ten over
staan van een of meer leden van de in artikel 
3 genoemde commissie, door een door Onzen 
Minister van Economische Zaken aan te 
wijzen hoofdambtenaar van zijn Departe
ment. Van deze handelingen worden door de 
aanwezigen twee gelijkluidende processen
verbaal opgemaakt, waarvan er één bij de 
standaarden nedergelegd, het' andere aan 
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Onzen voornoemden Minister gezonden 
wordt. 

6. Voor den Dienst van het IJkwezen 
worden van de standaarden van den meter 
en van het kilogram cop,eën van den twee
den rang vervaardigd, in zoodanig aantal en 
op zoodanige w ijze, als doo .- Onzen Minis ter 
van Economische :,,aken zal worden bepaald. 

7. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Januari 10~7. 

2. Op dat tijdst ip vervalt het besluit van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, 1'/ijverheid en Scneep
vaart van 27 December 1940, No. 58765 J.A., 
Directie van Handel en Nijverheid (1,eder
landsche Staatscourant 1940, No. 253). 

Onze Minis~er van Economische ;.,,aken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk il) het Staatsblad zal worden geplaatst 
en wáarvan afschnft zal worden g_ezonden 
aan den Raad van State. 

Het Loo, den 2 1sten December 1946. 

V{_ILHELMI)'l'A. 
De Min. van Ecón. Zaken, HUYSMANS. 

(Uitgeg. z7 December x946.) 

S. G 376 

zx December r946. BESLUIT tot vaststel
ling van het eedsformulier, bedoeld in 
artikel 26 van de IJkwe.: 1937 {S.aats
blad No. 627). 

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

Economische ;.,,aken 'van 20 December 1946, 
No. 117188 J.Z., Afdeeling Jurid,sche .Zaken; 

Gelet op artikel 26 van de l.Jkwet 1937 
(Staatsblad r-.o. 627), zooals deze is gewij

' zigd bij de '\vet van 23 November 1946 
(Staa tsblad No. l..z _·p8); 

Hebben goedgevonden en ve :staan: 
Art. 1. l.Je eed ( belofte en 'verklaring), 

door den · hootddirec teur en den adjunct
hoofddirecteur van het IJkwej:en, de direc
teuren der ijkkantoren, de ij1,e:s e,1 de ad
junct-ijkers bij de aanvaarding hunner be
diening af te leggen, luidt als volgt: 

.,lk zweer (beloof) trouw aan den Koning, 
aan de Grondwet en aan de overige wetten 
des Riiks. 

Ik zweer (ve; klaar), dat ik middellijk noch 
onmiddellijk, one.er welken vorm oi voor
wendsel ook, tot het verkrijgen mijner aan
stelling bij den Dier.st van het IJkwezen, aan 
iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of 
beloofd noch zal geven of beloven. . 

Ik zweer (oeloof), dat ik om ieès hoege
naamd in mijn betrekking te doen of te laten 
van iemand hoegenaamd, middellijk of on
middellijk, eenige beloften of geschenken 
aannemen zal. 

Ik zweer (beloof), dat ik alle plichten, 
aan mijn betrekking bij den Dienst voo: het 
IJkwezen verbonden, nauwgezet en ijverig 
zal vervullen. de mij ve. strekte opdrachten 
zal volbrengen en de zaken, waarvan ik door 
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mijn ambt kennis draag, en die mij als ge
heim zijn toevertrouwd of waarvan ik het 
vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet 
zal openbaren aan anderen, dan aan hen, 
aan wie ik volgens de wet of àmbtshalve, toe 
mededeeling verplicht ben. 

Zoo waarlijk helpe mij Go! Almachtig! 
(Dat verklaar en beloof ik!)." . 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Januari 1947. -· 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staa '. sblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan Onzen Minis ter van Justitie. 

Het Loo, den 21sten December 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

(Uitgeg. 27 December 1'946.) 
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21 December 1946. BESLUIT tot bepaling 
van het tijds tip van inwe:kingtreding 
van de wet van 2;1 November 1946 
(Staatsblad No. G ;128) tot wijziging · 
van de IJkwet 1937 (Staatsblad No. 
627). 

Inwerkingtreding 1 Januari 1947. 
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21 ·December 1946. BESLUIT tot regeling 
. van het examen, bedoeld in artikel 25, . 

tweede lid, van de IJkwet 1937 (Staats
blad No. 627). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voo :dracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van 12 December 1946, 
No. 94888 J .Z., Afdeeling Juridische Zaken; 

Gelet op artikel 2s, tweede lid, van de 
IJkwet 19.n (Staatsblad No. 627), zooals 
deze is gewijzigd bi.i de wet van 23 Novem
ber xc}46 (Staatsblad No. G ;128); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 December 1946, No. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
qoemden Minister van 20 December 1946, 
No. 99012 J.Z., Afdeeling Juridische Zaken; 

Hebben goedgevonden en ve ·staan: 
Art. 1. Tot het afnemen van het examen, 

bedoeld in artikel 2.,. tweede lid, van de 
IJkwet YQ.17 (Staatsblad No. 627), wordt, 
telkermale als dit noodig is, door Onzen 
Minister van Economische Zaken een com
missie benoemd. 

2. Onze Minister van Economische Za
ken bepaalt het tijdstip, waarop en de plaats, 
waar het examen zal worden afgenomen. Zijn 
desbetreffende beschikking wordt ten minste 
één maand vóór het begin van het examen 
in de Nederlandsche Staatscourant bekend 
gemaakt. 

3. Tot het afleggen van het examen wor
den alleen zij toegelaten, die in het bezit zijn 
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van een der in de artikelen--i22, 125 en 126 
van de Hoogeronderwijswet bedoelde getuig
schriften en diploma's. 

4. Zij, die het examen wenschen af te 
leggen, melden zich daartoe binnen veertien 
dagen na de bekendmaking van de in artikel 
2 bedoelde beschikking schriftelijk aan bij 
den voorzitter van de examencommissiè, met 
op1save van hun woonplaats en onder 0ver
legging van: 

a. hun geboorte-akte 0f een bewijs van 
inschrijving in het bevolkingsregister, waar
uit tijd en plaats van geboorte blijken; 

b. · het getuigschrift of diploma, bedoeld 
in a~tikel ."I ; 

c. voor zooveel mogelijk, de lijst van de 
cijfe~s. behaald bij het eindexamen, op grond 
waarvan het onder b bedoelde getuigschrift 
of diploma is uitgereikt. 

5. r. Het examen loopt over de volgende 
vakken : 

a. de wiskunde; 
b. de natuurkunde; 
c. de scheikunde; 
d. de mechanica; 
e. kennis van verificatiën met standaards-

nauwkeurigheid; 
f. kennis van de weegwerktuigen; 
g. ken,nis van de meetwerktuigen; 
h. kennis van de inhoudsvinding; 
i . kennis van de eigenschappen, de be

we~kingen en het onde ·zoek van stoffen; 
k. kennis van de stelsels van maten en 

gewichten; 
1. kennis van de IJkwet 1,Q:l7 (Staatsblad 

No. -627) en van de regelingen tot uitvoering 
daarvan. · 

2. Het examen omvat de kennis van de 
in net vorige lid genoemde vakken, voor zoo
ver deze aan de Technische Hoogeschool te 
Delft behandeld worden voor de studie voor 
adjunc>ijker. 

6. r. Het examen bestaat uit een schrif
telijk en een mondeling ·gedeelte. Indien de 
examencommissie daa rtoe aanleiding aa'nwe
zig acht, kan het ook practisch worden afge
nomen. 

2. Het examen is openbaar, doch bij het 
mondeling examen mogen de examinandi 
geen toehoorder zijn. 

7. -Omtrent den uitslag van het examen 
beslist de commissie , bii meerderheid van 
s~emmen. Bij staking van stemmen wordt de 
candidaat beschouwd te zijn afgewezen. 

8. Aan hen, die het examen met gunstig 
gevolg hebben afgelegd, wordt door de com
missie eP1. getuigschrift uitgereikt. Dit ge
tuigschrift geeft geen aanspraak op een aan
stellirg vanwege het Rijk. 

9. Indien meer dan een geëxamineerde 
het examen met gunstig gevolg heeft afge
legd, beslist de commissie over de rangschik
king naar P-ebleken bekwaamheid. 

10. r. Na afloop van het examen brengt 
de commissie zoo sooedig mogelijk schrifte
lijk verslag uit aan Onzen Minister van Eco
nomische Zaken. Dit verslag behelst de na
me'1 van hen, die aan het examen hebben 
deelgenomen en van hen, die het met gun-
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stig gevolg hebben afgelegd, alsmede de in 
artikel Q bedoelde rangschikking. -

2. De commissie voegt bij het verslag de 
opmerkingen, die zij tot een _juiste beoordee
ling van de bekwaamheid en de geschikthdd 
van de geëxamineerden nuttig acht. -

ll. x. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Januari 1947. 

2. Op dat tijdstip vervalt het besluit van 
den Secretaris-Ger:e :aal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
van 31 Juli 1941, No . . -:iQ.664 J. A., Directie 
van Handel en Nijverheid (Nederlandsche , 
Staatscourant 1941, No. 147). 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afsch :ift zal worden gezonden 
~an den Raad van State. 

Het Loo, den 21sten December 1946. 
_ WILHELMINA. 

De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

(Uitgeg. 27 December z946.) 
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2I December z946. BESLUIT tot vaststel
ling van beoalingen nopens het onder
zoek, bedoeld in artikel 17, vierde lid, 
van de IJkwet IQ.'17 (Staatsblad no. 
627) en van de vergoeding van de aan 
dat o:1derzoek verbonden kosten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voo:dracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van 12 December 1946, 
no. Q4888 J .Z., Afdeeling Juridische Zaken; 

Gelet op artikel 17, vierde lid, van de 
IJkwet 1g_n (Staatsblad no. 627), zooals 
deze is gewijzigd bij de wet van 23 November 
1946 (Staatsblad no. G .-:i28); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 December 1g46, no. 2g); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 December 1946, 
no. ggo12 J.Z., Afdeeling Juridische Zaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1, 1. Op verzoek van belanghebben

den kunnen maten, gewichten, mee~- en 
weegwerktuigen, welke niet ingevolge de IJk
wet 1937 (S taatsblad no. 627) aan keuring 
zijn onderworpen, zoomede meetwerktuigen, 
bestemd voor meting naar andere grondsl~
gen dan de in die wet genoemde, voor zoo
ver de dienst dit toelaat, door de ingevolge 
die wet tot keuring bevoegde ambtenaren 
van den Dienst van het IJkwezen worden 
onderzocht. 

2. Van de uitkomst van het onderzoek 
wordt een verklaring afgegeven, waarvan een 
duplicaat wordt bewaard in het archief van 
het ijkkantoor, waar het onderzoek plaats 
had. 

2, 1. Tot vergoeding van de kosten, ver
bonden aan de werkzaamheden. voortvloei
ende uit het in artikel 1 bedoelde onderzoek, 
zijn de navolgende bedragen verschuldigd: 

Tijdsduur der werk
zaamheden per óag: 

r ! uur of korter . . 
lang=r dan r ½ uur en 
nitt langt.r dan 3 uur 
lange r dan 3 uur en 
n kt la nger dan 5 uur 
langer dan 5 uur • . 
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Bedrag der vergoe
ding indien de werk
zaamheden verricht 

worden door een: 

- ijker 1 1 of ad- assis- be-
i.~.mct- tent diende 
t)ker 

f 3,- t 2,- f r,so 

6,- 4,50 3,-

12,- 9,- 6,-
25,- 20,~ 12,so 

2. Indien het onderzoek niet aan een ijk
kantoor plaats vindt, moeten, boven de in~ 
gevolge het eerste lid veschuldigde vergoe
ding, de reis- en verblijfkosten van de amb
tenaren, die het onderzoek verrichten, be
nevens de kosten van het vervoer van de 
voor het onderzoek benoodigde hulpmidde
len betaald worden. Ingeval deze kosten over 
meer dan één onderzoek kunnen wo :den om
geslagen, bepaalt de betrokken ambtenaar 
het gedeelte van die kosten, dat voor elk 
onderzoek verschuldigd is. 

3. De ten onderzoek aangeboden voor
werpen wo rden niet aan den aanbieder te
ruggegeven,_alvorer s deze het ingevolge ar
tikel 2 verschuldigde betaald heeft. 

4. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Januari 1g47. 

2. Op dat tijdstip vervalt de beschikking 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart van 24 Mei 1g44, no. 7695 J.z. ; Direc
tie van Handel en Nijverheid. 

Onze M inister van Economische 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, aan de Al, 
gemeene Rekenkamer en aan Onzen Minis
ter van Financiën. 

Het Loo, den 2 1sten D ecember 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

(Uitgeg. 27 December z946.) 
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2z December z946. BESLUIT tot uitvoe
ring van de artikeleR 30 en 31 van de 
IJkwet 1937 (Staatsblad No. 627). 

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

Economische Zaken van 12 December 1946, 
No. g4888 J .Z., Afdeeling Juridische Zaken; 

Gelet op de artikelen .'IO en 31 van de 
I]kwet 1937 (Staatsblad No. 627), zooals 
deze is gewijzigd bij de wet van 23 Novem
ber 1g46 (Staatsblad No. G 328); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 December 1946, No. 29); 
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Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 December 1946, 
No. ono12 J.Z., Afdeeling Juridische Zaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het tijdstip, bedoeld in artikel 30 

van de IJkwet 1937 (Staatsblad No. 627), is 
x Januari rq6o. ' . 

2. Het tijdstip, bedoeld in artikel 31 van 
vorengt:noemde wet, is 1 Januari 1951, 

3. De meet- en weegeigenschappen, be
doeld in artikel .,r van vorengenoemde wet, 
zijn de navolgende: 

a. bij de· meetwerktuigen voor .lengte
meting mag de on.iuistheid niet meer bedra
gen dan van - 2 % tot + 2 % ; 

b. bij de meetwerktuigen voor volume
meting mag de onjuistheid van de aanwijzing 
der gemeten hoeveelheid niet meer bedragen 
dan het dubbele van die, welke ingevolge 
het Reglement op de maten, ge.wichten, 
meet- en weegwerktuigen 1939 bij de keu
ring van het model dier meetwerktuigen 
wordt toegestaan; 

c. van de meetwerktuigen voor opper
vlaktemeting mag de onjuistheid van de 
aanwijzing der gemeten oppervlakte niet 
meer bedragen dan van - 2 % tot + 2 % ; 

d. voor de weegwerktuigen zijn de eischen 
van gevoeli<,:heid, juistheid en bestendigheid 
I/::,, van die, welke ingevolge het Reglement 
op de maten, gewichten, meet- en weegwerk
tuigen IQ?,Q bii de keuring van het model 
dier weegwerktuigen gelden. 

4. r. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van I Januari 1947. 

2. Op dat tijdstip vervalt het besluit van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart van 5 Maart 1q41, No. 10836 J. A., Dj
rectie van Handel en Nijverheid (Neder
Jandsche Staatscourant 1q41, No, 46). 

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

8et Loo, den 21sten December 1946. 

WILHELMINA. 
, De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

(Uitgeg. 27 December 1946.) 
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:u December 1946. WET, houdende wijzi
ging van het Besluit Vijandelijk Ver
mogen en met die wijziging samenhan
gende voorzieningen omtrent Italiaansch 
vermogen. 

Bijl, Hand, II 1946 II, 265. 
Hand. II .&6/47. bladz. 554. 
Bijl. Hand, I 46/47. 265. 
Hand, I 46/47, bladz. 87. 

Wij WILHELMINA enz .... doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging hebben genomen, 

dat het wenscheliik is in verband met de ge
wijzigde politieke verhoudingen ten opzichte 
van Italië het Besluit Vijandelijk Vermogen 
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te w1Jz1gen en eenige voorzieningen te tref
fen omtrent de gevolgen das.van; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. l. Onder den staat ltahe worden 

voor de toepassing van deze wet mede be
grepen: 
· deszelfs Regeering, departementen van 

openbaar bestuur, provincies, gemeenten, 
lichamen en instellingen, zoo in den vorm 
van rechtspersonen als anderszins, belast 
met eenigerlei bestuurlijke functie. 

Onder onderdanen van den staat Italië 
worden voor de toepassing van deze wet ver -
staan: 

r. ambtenaren, beambten, agenten, ver
tegenwoordigers en gemachtigden van de_n 
sèaat Italië, zoomede personen, die als zoo
danig te eeniger tijd tusschen den tienden 
Mei 1q40 en den dag van het in werking tre
den van het Besluit Vijandelijk Vermogen 
zijn opgetreden; 

2. natuurlijke personen, die onderdanen 
zijn of te eeniger tijd na den tienden Mei 
1940 zijn geweest van den staat Italië; 

3. rechtspersonen: 
a. die opgericht zijn of bestaan krach

tem of beheerscht worden door het Italiaan
sche recht; 

b. wier maatschappelijke zetel, plaats van 
vestiging of hoofdkantoor gelegen is of te 
eeniger tijd na den tienden Mei 1940 gelegen. 
was in Italiaansch gebied, of 

c. wier eiger.lijke zaak of hoofdbedrijf ge
vestigd is of te eeniger tijd na den tienden 
Mei 1940 gevestigd was in ltaliaansch ge
bied. 

2. r. In artikel 1, onder 5, van het Be
sluit Vijandelijk Vermogen vervalt het woord 
,,Italië,". 

2. Voor de toepassing van de bij of 
krachtens bedoeld Besluit uitgevaardigde 
bepalingen wordt de staat Italië niet langer 
als viiandelijke staat en worden de onderda
nen van den staat Italië niet langer als vij
andelijke onderdanen aangemerkt. 

3. Het Besluit Vijandelijk Vermogen blijft 
van toepassing op: 

a. het vermogen van den staat Italië en 
van zijn onderdanen, hetwelk vóór 26 No
vember 1945 van rechtswege in eigendom op 
den Staat is overgegaan of op grond van 
artikel ,6a van de Verordening rechtsverkeer 
in Oorlogstijd (Staatsblad van Nederlandsch
Indië 1940 no. 135) tijdelijk in bezit ill ge
nomen, en 

b. vóór 26 November 1945 verrichte 
rechtshandelingen of daden, als bedoeld in 
artikel 13 van het Besluit Vijandelijk Ver
mogen, voorzoover het verbod van genoemd 
artikel betrekking had op den staat Italië _en 
zijn onderdanen. 

4. r. Het beheer over het tusschen 26 
November 1945 en den dag van de inwer
kingtreding van deze wet aan den staat Ita
lië t:n aan zijn onderdanen opgekomen ver
mogen eindigt van rechtswege; dit vermo
gen, of hetgeen- daarvoor in de plaats is gt?
komen, zal naar den staat Italië, onderschei
denlijk naar zijn onderdanen terugkeeren► 
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nadat de kosten, vallende op het beheer, de 
op het vermogen drukkende lasten en de in
gevolge artikel 10, onder 6. van het Besluit 
Viiandeliik Vermogen uitgekeerde bedragen 
zijn betaald of verrekend. 

2. Voorzoover rechtshandelingen of da
den, tusschen 26 November 1945 en den dag 
van de inwerkingèreding van deze wet ver
richt, ingevolge artikel 14, lid x, van het Be
sluit Vijandelijk Vermogen nietig zijn, om
dat het verbod van artikel 13 van dat Besluit 
bet1ekking had op den st11at Italië en zijn 
onderdanen, wordt hie:bij deze nietigheid 
opgeheven. 

5. Het Besluit Vijandelijk Vermogen is 
niet van toepassing op: 

· a. vermogen, hetwelk aan den staat Ita
lië en aan zijn onderdanen na den dag van de 
inwerkingtreding van deze wet opkomt, en 

b . na den dag van de inwerkingtreding 
van deze wet verrichte rechtshandelingen of 
daden, als bedoeld in artikel 13 van het Be
sluit VijanC:eliik Vermogen. voor zoover het 
verbod van dat artikel betrekking had op 
den staat Italië en zijn onderdanen. 

6. x. Het Beheersinstituut is bevoegd 
tot de afgifte van een verkla1'ing, houdende 
dat het ingevolge a .·tikel -~ bestendigde be
heer over het in genoemd artikel onder a 
bedoelde vermogen van een bepaalden on
derdaan van den staat Italië eindigt, en dat 
dit vermogen of hetgeen daarvoor in de 
plaats is gekomen, zal worden teruggegeven. 
Artikel 4, lid x, tweede zinsnede, is van over
eenkomstige toepassing. 

De bepalingen van het Besluit Vijandelijk 
Vermogen, welke betrekking hebben op de 
in artikel q4 f van genoemd Besluit bedoelde 
verk!a~ngen zijn van overeenkomstige toe
passing op de verklaringen door het Be
heersinstituut af te geven ingevolge het vo
riire lid. 

7, Op onderdanen van den staat Italië, _ 
die ook na de inwerkingtreding van deze wet 
viiandeliike onderdanen zijn in den zin van 
artikel 2 .;,an het Besluit Vijandelijk Vermo
gen, zoomede op onderdanen van den staat 
Italië. die sindsdien door of vanwege den 
Minister van Justitie tot viiandelijke onder
danen worden verklaard, blijft genóemd Be
sluit van toepassing en voor hen geldt niet 
hetgeen is bepaald in artikel 2, tweede lid, 
artikel 4 en artikel ~-

8. x. Deze wet is mede verbindend voor 
Nederlandsch-Indië,. Suriname en Curaçao, 
met dien verstande evenwel. dat voor deze 
gebiedsdeelen doo r het wetgevende orgaan 
van het betreffende gebiedsdeel de bevoegd
heden. bii deze wet aan het Beheersinstituut 
of den Minister van Justitie opgedragen, aan 
eigen organen van het betreffende gebieds
deel kunnen worden toegekend. 

2. Zii treedt in werking met ingang van 
den dag volgende op dien harer afkondiging, 
met d ien verstande, dat zii in Neder!andsch
lndië, Suriname en Curacao in werking 
treedt met ingang van den dag, volgende op 
dien harer afkondiging onderscheidenlijk in 
het Staatsblad van Nederlandsch-l ndië, het 
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Gouvernementsblad van Suriname en het 
Publicatieblad van Curaçao. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het too, den 21sten 

December 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Buiten]. Z., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. v. justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

De Min. van L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 

De Min. v . Overz. Gebiedsd., J . A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 7 Januari 1947). 
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zx December 1946. WET tot vaststelling 
van de begrooting van inkomsten en 
ui1:gaven van het Gemeentefonds voor 
het begrootingsjaar 1946. 

Bijl. Hand. Il 45/46, z D; 
Hand. IJ 46/47, bladz. _,;_,;z-552. 
Bijl. Hand. 1 46/,l?, z D ; 
H and. 1 46/47, bladz . 87. 

Titel A. 
Titel B. 

Gewone dienst . f 173,000,000 
Buitengewone dienst f 10,000,000 

Geheele dienst 183,000,000 

S. G 384 

:n D ecember 1946. WET tot v aststelling 
van de begrooting van inkoms ~en en 
uitgaven van het Gemeentefonds voor 
het begrootingsjaar 1947. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 300 D ; 
Hand. Il 46/47, bladz. _,;_,;x-55z. 
Bijl, Hand. 1 46/47, 300 D; 
Hand. 1 46/47, bladz. 87. 

Titel A. Gewone dienst f 189,000,000 
Titel B. Buitengewone dienst f 10,000,000 

Geheele dienst f 199,000,000 

S. G 324 

zo November 1946. BESLUIT to t vaststel
ling van een bijzondere regeling in zake 
toekenning van wachtgeld aan enkele 
ambtenaren van het Rijksinstituut voor 
Brandstoffeneconomie. 

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

Economische Zaken en van Binnenlandsche 
Zaken van 15 August us 1046, No. 09388 Ka
binet, Afdeeling Personeel; 

Overwegende, dat het wenschelijk is een 
bijzonde:e wachtgeldregeling vast te stellen 
voor de amb~enaren van het Rijksinstituut 
voor Brandstoffeneconomie, die in verband 
met de overdracht van het beheer over dit 
I nstituut aan de Nederlandsche Organisatie 
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voor Toegepast Natuurwetenschappelijk On
derzoek ten behoeve van Nijverheid, Handel 
en Verkeer in dienst van genoemde Organi
satie zijn overgegaan; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 October 1q46, No. 22); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 8 November 1946, No. 
013797 Kabinet, Afdeeling Personeel; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ten aanzien van de heeren Ir. F. C. J. M. 

Wirtz, F. van Beek en A. v. d. Harst en van 
Mej. M. Munters, ambtenaren bij het Rijks
instituut voor Brandstoffeneconomie, die in 
verband met de overdracht van het beheer 
over dit Instituut aan de Nederlandsche Or
ganisatie voor Toegepast Natuurwetenschap
pelijk Onderzoek ten behoeve van Nijver
heid, Handel en Verkeer, ingevolg:: <le" bc
schikking van Onzen Minister van ·H andel 
en Nijverheid van 20 Augustus 1945, No. 
8783, Afd. J.Z., in dienst van genoemde Or
ganisatie zijn ov-et:gegaan, vindt het Konink
lijk Besluit van 3 Augustus 1922 (Staatsblad 
No. 479) tot regeling van de toekenning van 
wachtgeld .aan burgerlijke Rijksambtenaren, 
zooals dit besluit is of nader zal worden ge-

ijzigd, van I September 1945 af toepassing, 
met dien verstande, dat: 

a. voor de bepaling van den duur en het 
bedrag van het toe te kennen wachtgeld, ge
noemde ambtenaren worden geacht te behoo- ' 
ren tot de categorie van burgerlijke Rijks
ambtenaren, bedoeld in artikel 2, onder a, 
van het aangehaalde Koninklijk Besluit; 

b. voor de toepassing van artikel 6 van 
dat besluit de inkomsten, genoten in dienst 
van bovengenoemde Organisatie, worden be
schouwd als inkomsten, genoten in dienst van 
een openbaar lichaam. 

Onze Ministers van Economische Zaken 
en van Binnenlandsche Zaken zijn 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, aan de Algemeene Rekenkamer 
en aan belanghebbenden. 

's-Gravenhage, den 2osten November 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS, 

De Min. v. Binnen}. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg .. 28 Januari z947). 
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9 October z946. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
toetreding van, Nederland tot de Over
eenkomstëfi van Bretton Woods. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van 20 D ecember 1945 

(Staatsblad No. F 318), houdende goedkeu
ring tot toetreding tot de overeenkomsten 
van Bretton Woods, van welke overeenkoms
ten een afdruk in de Eltgelsche taal en een 
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vertaling daarvan bij dit besluit zijn ge
voegd; * 

Overwegende, dat Wij op 2 7 December 
1945 bij de Regeering der Vereenigde Staten 
van Amerika een oorkonde hebben gedepo
neerd, waarin verklaard wordt, dat Wij ge
noemde overeenkomsten tè weten: de Over
eenkomst betreffende het Internationale Mo
netaire ·Fbnds en de Overeenkomst betref
fende de Internationale B ank voor Herstel 
en Ontwikkeling, hebben aanvaard; 

Overwegende mede, dat de hierna ge
noemde landen eveneens opgemelde overeen
komsten hebben aanvaard, te weten: Abes
sinië, België, Bolivia, Brazilië, Britsch In
dië, Canada, China, Columbia, Costa-Rica, 
Ecuador, Egypte, Frankrijk, Griekenland, 
Guatemala, Honduras, IJsland, Irak,Luxem
burg, Noorwegen, Paraguay, Philippijnsche 
Gemeenebest, Polen. Tsjechoslowakije, Unie 
van Zuid-Afrika, Uruguay, Vereenigd Ko
ninkrijk van Groot-Brittannië, Vereenigde 
Staten van Amerika, Yoegoslavië op 27 De
cember 1945 de Dominicaansche Republiek 
en Iran op 28 December 1945, Chili, Cuba, 
Mexico en P eru op 31 Dec. 1945, van welke 
landen Columbia slechts de eerstgenoemde 
Overeenkomst heeft aanvaard; 

Overwegende wijders, dat vorengenoemde 
overeenkomsten voor Nederland op 27 De
cember 1945 zijn in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenland.-che Zaken van 2 October 1946, 
Kabinet en Protocol no. 81645; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde overeenkomsten, alsmede 

de vertaling daarvan, te doen bekendmaken 
door de plaatsin·g van dit besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen_ 
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

Soestdijk, den 9den October 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Buiten}, z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. zo D ecember z946). 

ARTIKELEN DER OYEREENKOMST 
BE'l'REFFENDE HET INTERNATIO• 

N ALE MONETAIRE FONDS. 

De Regeeringen, namens welke deze Over
_eenkomst geteekend is, komen overeen als 
volgt: 

INLEIDEND ARTIKEL. 

Het Internationale Monetaire Fonds is op
gericht en zal handelen in overeenstemming 
met de volgende bepalingen: 

Artikel I. . 
Doelstellingen. 

De doelstellingen van het Internationalé 
Monetaire Fonds zijn: 

* De Engelsche tekst van dit Staatsblad 
is niet opgenomen. (Red.) 
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I. Het bevorderen van internationale sa
menwerking op monetair gebied door een 
permanente instelling, die het apparaat voor 
overleg en samenwerking in zake internatio
nale monetaire problemen verschaft. 

Il. Het vergemakkelijken van de uit
breiding en den evenwichtigen groei van den 
internationalen handel en daardoor het bij
dragen tot de bevordering en instandhouding 
van een hoog niveau van werkgelegenheid en 
van reëel inkomen, zoomede tot de ontwik
keling van de productieve hulpbronnen 'van 
alle leden, hetgeen gezien moet worden als 
de voornaamste doelstellingen der economi
sche politiek. 

III. Het bevorderen van koersstabjliteit, 
het handhaven van ordelijke valuta-afspra
ken tusschen de leden en het voorkomen van 
een wedloop in het verminderen van de 
waarde der valuta's. 

IV. Het meewerken tot het inrichten 
van een multilateraal betalingssysteem ten 
behoeve van loopende transacties tusschen 
de leden en tot het uit den weg ruimen van 
deviezenbeperkingen, die den groei van den 
wereldhandel belemmeren. 

V. Het wekken van vertrouwen bij dele
den, door hun de middelen van het Fonds 
onder behoorlijke waarborgen ter beschik
king te stellen. waardoor hun gelegenheid zal 
worden gegeven, storingen in hun betalings
balans te herstellen, zonder hen te drijven 
tot het gebruiken van maatregelen, welke de 
nationale of internationale welva'àrt vernie
tigen. 

VI. In overeenstemming met het boven
staande, het verkorten van den duur en het 
verminderen van den omvang van even
wichtsverstoring~n in de internationale be
talingsbalansen der leden. 

Het Fonds zal zich in al zijne beslissingen 
laten leiden door de doelst~llingen in dit Ar
tikel tot uitdrukking gebracht. 

Artikel Il. 
Lidmaatschap. 

Sectie 1. Oorspronkelijke leden. 
De oorspronkeli jke leden van het Fonds 

zullen die der oo de Monetaire en Financieele 
Conferentie der Vereenigde Naties verte
genwoordigde landen zijn, welker regee
ringen vóór den in Artikel XX, Sect ie 2 ( e ), 
vermelden datum het lidmaatschap aanvaar
den. 

Sectie 2. Andere leden. 
Het lidmaatschap zal voor de regeeringen 

van andere landen openstaan, op die tijd
stippen en in overeenstemming met die voor
waarden, welke door het Fonds kunnen wor
den gesteld. 

Artikel 111. 
Quota en DlJdragen. 

Sectie 1. Quota. 
Ieder lid zal een quotum toegewezen krij

gen. De quota van de op de Monetaire en 
Finançieele Conferentie der Vereenigde Na
ties vertegenwoordigde• leden, welke vóór 
den in artikel XX, Sectie 2 (e), genoemden 

386 

datum het lidmaatschap aanvaarden, zullen 
die zijn, welke in Schema A vermeld zijn. D e 
quota van andere leden zullen door het Fonds 
vastgesteld worden. 

Sectie 2 . Aanpassing der quota. 

Het Fonds zal met tusschenpoozen van vijf 
jaren de quota der' leden herzien en indien 
het dit wenschelijk acht, aanpassing daarvan 
voorstellen. Het kan ook, indien het dit juist 
acht, de aanpassing van 9k bepaald quotum 
op verzoek van het betrokkén lid op ieder 
ander tijdstip in overweging nemen. Een 
meerderheid van vier-vijfde van het totale 
stemmenaantal is noodig voor eenige wijzi
ging in de quota en geen quotum zal zonder 
de toestemming van het betrokken lid gewij
zigd worden. 

Sectie :l· • BijdraRen: tijd, plaats en 
wijze van betaling. 

a. De bijdrage van ieder lid zal gelijk zijn 
aan diens quotum en zal in haar geheel aan 
het Fonds bij de daartoe in aanmerking ko
mende plaats van deooneering gestort wor
den, op of vóór den datum, waarop het lid 
volgens Artikel XX, Sectie 4 c of d bevoegd 
wordt, valuta's van het Fonds te koopen. 

b. Ieder lid zal als minimum het kleinste 
van de volgende bedragen in goud betalen: 

I. vijf en twintig percent van zijn quotum 
of 

Il. tien percent van zijn officieele netto 
goud- en U. S. dollar bezit, aanwezig op den 
dag, waarop het Fonds den leden volgens 
Artikel XX, Sectie 4 a, mededeelt dat het 
binnenkort in staat zal zijn een aanvang te 
maken met deviezentransacties. 

Ieder lid zal het Fonds de voor het vast
stellen van zijn officieele netto goud- en U.S. 
dollarbezit benoodigde gegevens verschaffen. 

c. Ieder lid zal het restant van zijn quo
tum in eigen valuta betalen. 

d. Indien het officieele netto goud- en 
U .S . dollarbezit van eenig lid per den hier
boven in b II. bedoelden datum niet vast te 
stellen is , omdat zijn land door den vijand 
bezet geweest is, zal het Fonds 'een gepasten 
anderen datum ter vaststelling van dit bezit 
aangeven. Indien deze datum later ligt dan 
die, waarop het lid onder Artikel XX, Sectie· 
4 c of d het recht verkrijgt, valuta's van het 
Fonds t e koopen, zullen Fonds en lid eene 
voorloopige betaling in goud overeenkomen, 
te verrichten als onder b hierboven en zal het 
saldo van de bij drage van het lid in eigen 
valuta voldaan worden, ter latere verreke
ning tusschen het lid en het Fonds, nadat het 
officieele netto bezit vastgesteld is . 

Sectie 4. Betalingen, indien quota 
gewijziRd worden. 

a. Ieder lid, dat in een verhooging van 
zijn quotum toestemt, zal binnen dertig da
gen na het verleenen van zijn toestemming, 
viif en twintig percent van de verhooging in 
goud en het restant in eigen valuta aan het 
Fonds betalen. 

I ndien echter de valutareserves van het lid 
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op den dag, waarop het in een verhooging 
toestemt, minder dan zijn nieuwe quotum be
dragen, mag het Fonds het deel van de ver
hooging dat in goud voldaan moet worden, 
verminderen. 

b. Indien een lid in. een verlaging van 
zijn quotum toestemt, zal het Fonds binnen 
dertig dagen na het verleenen dier toestem
ming, het lid een bedrag gelijk aan de ver
laging uitbetalen. 

De betaling zal plaats vinden in de va
luta van het lid en tot zulk een bedrag in 
goud ali noodig is, om te voorkomen, dat 
het bezit van het Fonds aan die valuta, be
neden vijf en zeventig percent van het nieu
we quotum daalt. 

Sectie 5. Vervangen van valuta door 
waardepapieren. 

Het Fonds zal van ieder lid in plaats van 
eenig deel van de bijdrage in de eigen valuta 
van het lid, dat het Fonds volgens zijn mee
ning niet voor zijne werkzaamheden noodig 
heeft, promessen of gelijksoortige schuldbe
kentenissen aannemen, uitgegeven door het 
lid of door de instantie van deponeering, 
welke door het lid volgens Artikel XIII, Sec
tie 2, aangewezen is. 'Deze waardepapieren 
zullen niet overdraagzaar zijn, zullen geen 
rente dragen en zullen op aanvraag à pari 

• aflosbaar zijn door crediteering van de reke
ning van het Fonds bij de aangegeven in
stantie van deponeering. Deze Sectie zal niet 
alleen van toepassing zijn op de eigen va
luta's tot welke betaling de leden zich bij 
toetreding verbonden hebben, maar ook op 
iedere valuta, uit anderen hoofde aan het 
Fonds verschuldigd of door hetzelve verkre-
gen. 

Artikel IV. 
Pari-waar1le der Valuta's. 

Sectie r. Wijze van uitdrukking der 
pari-waarden .. 

a. De pari-waarde van de valuta van 
ieder lid zal uitgedrukt worden in goud als 
algemeenen waardemeter, of in U.S.-dollarff, 
van op r Juli 1944 geldend gewicht en ge-
halte. ' 

b. Alle berekeningen betreffende de valu
ta's der leden met het doel, de bepalingen 
van deze Overeenkomst toe te passen, zullen 
plaats vinden op basis van derzel".er pari
waarde. 

Sectie 2. Goudaankoopen, gebaseerd 
op de pari-waarden. 

Het Fonds zal voor goudtransacti~s van 
leden een boven en beneden de pari-waarde 
liggende marge voorschrijven en geen lid kan 
goud koopen tegen een prijs, die boven de 
pari-waarde vermeerderd met de voorge
schreven marge ligt of goud verkoopen te
gen een prijs, die beneden de pari-waarde 
verminderd met de voorgeschreven marge 
ligt. 
Sectie 3. Transacties in vreemde valuta, 

gebaseerd op de pariteiten. 
De maximale en minimale koersen voor 
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deviezentransacties, welke tusschen de va
luta's der leden plaats vinden binnen hun 
landsgrenzen, zullen niet van de pariteit 
wijken: 

I. in geval van contante affaires , met 
meer dan één percent; 

' II. in geval van andere deviezentrans
acties, met een marge, welke die voor de con
tante affaires verder te boven gaat, dan het 
Fonds redelijk acht. 

Sectie 4. Verplichtingen ten aanzien 
van de stabiliteit der wisselkoersen. 

a. Ieder lid verplicht ziçh met het Fonds 
samen te werken om de stabiliteit der wis
selkoersen te bevorderen, om ordelijke valu
taovereenkomsten te handhaven en niet over 
te gaan tot concurreerende wijzigingen v'an 
wisselkoersen. 

b. Ieder lid verplicht zich door passende 
en met deze overeenkomst in overeenstem
ming zijnde maatregeleri, binnen zijn grond
gebied deviezentransacties toe te staan tus
schen zijn eigen valuta en de valuta's van 
andere leden, doch slechts binnen de in Sec
tie 2 van dit Artikel voorgeschreven grenzen. 

Een Fd, wiens monetaire authoriteiten in 
feite binnen de in Sectie 2 van dit Artikel 
voorgeschreven grenzen, vrijelijk goud koo
pen en verkoopen ter afwikkeling van inter
nationale monetaire transacties, zal geacht 
worden deze verplichting na te komen. 

Sectie 5. Wijziginlien in de pari-waarden. 

a . Een lid zal geen wijziging in de pari
waarde van zijn valuta voorstellen, t enzij de
ze het opheffen van eene ingrijpende even
wichtsverstoring ten doel heeft. 

b. Een verandering van de pari-waarde 
der valuta van een lid mag slechts op voor
stel van dat lid en slechts na overleg met het 
Fonds plaats vinden. 

c. Indien een wijziging wordt voorgesteld 
zal het Fonds eerst rekening houden met de 
eventueele veranderingen, welke de onder 
Art. XX, Sectie 4, vastgestelde oorspronke
lijke pari-waarde alreede ondergaan heeft. 
Indien de voorgestelde wijziging, tezamen 
met alle voorafgaande veranderingen, hetzij 
verhoogingen, hetzij verlagingen, 1 

I. niet meer bedraagt dan tien percent 
der oorspronkelijk vastgestelde pari-waarde, 
zal het Fonds geen bezwaar maken; 

II. niet meer bedraagt dan nogmaals tien 
percent van de oorspronkelijk vastgestelde 
pari-waarde, kan het Fonds zijne toestem
ming verleenen of verzet aanteekenen. Het 
zal echter zijn standpunt binnen twee en ze
ventig uur bekend moeten maken, indien dit 
door het desbetreffende lid verzocht wordt; 

III. niet binnen de onder I en II ge
noemde grenzen blijft, kan het Fonds er me
de akkoord gaan of zich verzetten, maar het 
kan dan een langeren termijn bedingen voor 
het bepalen van zijn standpunt. 

d. Met uniforme wijzigingen der pari
waarden, welke volgens Sectie 7 van dit Ar
tikel plaats gevonden hebben, zal geen reke
ning gehouden worden bii het bepalen of een 
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voorgestelde wijziging onder de bovenstaan
de rubrieken 1, II of 111 van c valt. 

e. Een lid kan de pari-waarde van zijn 
valuta wijzigen zonder medewerking van het 
Fonds, indien de verandering de internatio
nale transacties van de leden van het Fonds 
niet beïnvloedt. 

/. Het Fonds zal medewerke.n tot een 
voorgestelde wijziging,- die binnen de gren
zen, hierboven gesteld in c II of c 111 blijft, 
indien het er van overtuigd is, dat de wijzi
ging noodzakelijk is om een diepingrijpende 
verstoring van het evenwicht te herstellen. 
In het bijzonder zal het, wanneer het deze 
overtuiging gekregen heeft, geen bezwaar 
maken tegen de voorgestelde wijziging, op 
grond van het binnenlandsche sociale of po
litiek_e beleid van het lid, dat de wijziging 
voorgesteld heeft. 

Sectie 6. Gevol~ van niet-geauthori
seerde wijzigi,ngen. 

Indien een lid de pari-waarde van zijn 
valuta wijzigt ondanks het verzet van het 
Fonds, in de gevallen waarin het Fonds tot 
weigering bevoegd is, zal het lid geen ge
bruik meer mogen maken van de hulpmid- · 
delen van het Fonds, tenzij het Fonds anders 
bepaalt; en indiea, na afloop van een rede
liiken termijn, het meeningsverschil tusschen 
het Fonds en het lid niet opgelost• is, zal de 
aangelegenheid behandeld worden volgens de 
voorschriften van Art. XV, Sectie 2 b. 

Sectie 7. Uniforme wijzigi,ngen der 
Pw:i-waarden. 

Niettegenstaande het bepaalde in Sectie s 
b van dit Artikel , kan het Fo:nds met een 
meerderheid van het totale stemmenaantal 
uniforme evenredige veranderingen in de 
pari-waarden van de valuta's van alle leden 
aanbrengen, onder voorwaarde, dat iedere 
zoodanige wijziging door ieder lid, dat tien 
percent of meer van het totaal der quota 
bezit, goedgekeurd wordt. De pari-waarde 
van de valuta van een lid zal echter ingevolge 
deze bepaling niet gewijzigd worden, wan
neer het lid binnen twee en zeventig uur na 
het vaststellen van zulk een maatregel door 
het Fonds, aan het Fonds mededeelt, dat het 
de pari-waarde van zijn valuta door een der
gelijken maatregel niet veranderd wenscht te 
zien. 

Sectie 8. Handhaving van de goud
waarde der activa van het Fonds. 

, a: De goudwaarde van de activa van het 
Fonds zal gehandhaafd worden, ondanks wij 
zigingen van de pari-waarde of van de 
in de wisselkoersen tot uitdrukking komende 
waarde van de valuta van eenig lid. 

b. Telkens wanneer I de pari-waarde van 
de valuta van een lid verminderd wordt, of 
Il de buitenlandsche waarde van de valuta 
van een lid, naar de meening van het Fonds, 
binnen het grondgebied van dat lid in aan
merkelijke mate gedepricieerd is, zal het lid 
binnen een redelijken termijn een bedrag aan 
eigen valuta bij het Fonds storten, gelijk aan 
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de vermindering der goudwaarde van het 
bezit van het Fonds aan die valuta. 

c. Telkens wanneer de pari-waarde van 
de valuta van een lid verhoogd wordt, zal het 
Fonds binnen een redelijken tijd een bedrag 
in die eigen valuta aan het lid terugvergoe
den. gelijk aan de vermeerderde goudwaarde 
van het bezit van het Fonds aan deze valuta. 

d. De bepalingen van deze Sectie zullen 
van toepassing zijn op een uniforme even
redige wijziging in de pari-waarde van de va
luta's van alle leden, tenzij het Fonds op het 
oogenblik waarop een dergelijke beslissing 
genomen wordt, anders besluit. 

Sectie g. Verschillende geldeenheden 
binnen het grondgebied van een lid. 

Een lid, dat een verandering in de pari
waarde van zijn geldeenheid voorstelt, zal 
geacht worden, t enzij het anders verklaart, 
een overeenkomstige wijziging in de pari

·waarde van de verschillende geldeenheden 
van alle gebieden, ten aanzien waarvan het 
deze Overeenkomst aangenomen heeft vol
gens Art. XX, Sectie 2 g, voor te stellen 
Het zal echter een lid vrijstaan te verklaren, 
dat ziin voorstel slechts betrekking heeft op 
de geldeenheid van het moederland alleen, 
of slechts op één of meer aangeduide afzon
derlijke geldeenheden, of op de geldeenheid 
van het moederland en één of meer aange- • 
duide afzonderlijke geldeenheden. 

Artikel V. 

Transacties met het Fonds. 

Sectie x. Instanties, welke met het Fonds 
in verbinding kunnen treden. 

Ieder lid zal slechts in verbinding met het . 
Fonds treden door middel van zijn Ministe
rie van Financiën, Centrale Bank, Egalisatie
fonds of een andere soortgelijke met de 
Schatkist in verband staande instantie, ter
wijl het Fonds slechts met of door middel van 
dezelfde instanties met de leden in verbin
ding zal treden. 

• Sectie 2. Beperking van de werkzaam
heden van het Fonds. 

Tenzij anders in deze Overeenkomst be
paald is, zullen de werkzaamheden voor re
kening van het Fonds beperkt blijven tot 
transacties, · welke het verstrekken aan een 
lid oo diens verlangen, van de valuta van een 
ander lid in ruil voor goud, of de valuta van 
het lid, dat de aankoop wenscht te doen, ten 
doel hebben. 

Sectie 3. Voorwaarden, welke het ge
bruik van de middelen van het Fonds 

beheerschen. 
a. Een lid zal onder de volgende voor

waarden het recht hebben, de valuta van een 
ander lid van het Fonds te koopen in ruil 
voor zijn eigen valuta: 

I. Dat het lid, dat de valuta wenscht te 
koopen, aantoont, dat zij terstond noodig is 
voor betalingen in die valuta, welke betalin
gen in overeenstemming met de bepalingen 
van deze Overeenkomst zijn. 



Il. Dat het Fonds niet ingevolge Artikel 
VII, Sectie~. bekend gemaakt heeft, dat zijn. 
bezit aan de verlangde valuta schaarsch ge
worden is. 

III. Dat de voorgestelde aankoop niet 
tot gevolg zou hebben, dat het bezit van het 
Fonds aan de valuta van het lid, dat den 
aankoop wenscht te doen, gedurende een pe
riode van twaalf maanden, eindigende op den 
dag van den aankoop, met meer dan vijf en 
twintig percent van diens · quotum zou toe
nemen, noch meer zou bedragen dan twee
honderd percent van zijn quotum. De beper
king van viif en twintig percent zal echter 
slechts gelden, voor zoover het bezit van het 
Fonds aan de valuta van het lid door den 
aankoop boven vijf en zeventig percent van 
diens quotum stijgt, wanneer het kleiner dan 
vijf en zeventig percent was. 

IV. Dat het Fonds niet te voren ver
klaard heeft ingevolge Sectie 5 van dit Arti
kel, Artikel IV, Sectie 6, Artikel VI, Sectie I 

of Artikel XV, Sectie 2 a, dat een lid, dat 
aankoopen wenscht te doen, onbevoegd is 
van de middelen van het Fonds gebruik te 
maken. 

b. Een lid zal niet het recht hebben, zon
der toestemming van het Fonds van de mid
delen· van het Fonds gebruik te maken, om 
zich valuta te verschaffen ter dekking van 
deviezentransacties op termijn afgesloten. 

Sectie 4. Onthefii11g van voorwaarden. 

Het Fonds kan naar goeddunken en op 
voorwaarden, welke zijn belangen beveiligen, 
van ieder der onder Sectie ., a van dit Ar
tikel genoemde voorwaarden ontheffing ver
leenen, speciaal waar het leden geldt, waar
van gebleken is, dat zij een omvangrijk of 
geregeld gebruik van ciè middelen van het 
Fonds vermijden. Bij het verleenen van ont
heffing zal het rekening houden met perio
dieke of bijzondere behoeften van het lid,dat 
ontheffing verzoekt. Het Fonds zal ook reke
ning houden met de bereidwilligheid van een 
lid, goud, zilver, waardepapieren of andere 
aanvaardbare activa, welke naar de meening 
van het Fonds voldoende waarde bezitten om 
zijn belangen te beveiligen, in onderpand' te 
geven. Het Fonds kan als voorwaarde voor 
ontheffing, het stellen van dergelijke zake
lijke onderpanden eischen. 

Sectie 5. Onbeyoegdheid tot gebruik
making van de middele11 van he,t Fonds. 

Telkens wanneer het Fonds van II}eening 
is, dat een lid de middelen van het Fonds 
op een wijze aanwendt, welk~ in strijd is met 
de doelstellingen van het Fonds, zal het het 
lid een rapport doen toekomen, waarin de 
inzichten van het Fonds en een gepaste tijd 
voor beantwoording vermeld worden. 

Na het indienen van een dergelijk rapport 
bij een lid, kan het Fonds het gebruik van 
zijn middelen door dat lid beperken. 

Indien geen antwoord van het lid op het 
rapport binnen den voorgeschreven termijn 
ontvangen wordt, of het ontvangen antwoord 
onbevredigend is, kan het Fonds voortgaan 
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met het beperken van het gebruik van zijn 
middelen door het lid en kan het, na rede
lijke termijnstelling, het lid onbevoegd ver
klaren tot gebruikmaking van de middelen 
van het Fonds . . ., 

Sectie 6. Aankoopen van valuta's van 
het Fonds teg= goud. 

a. Ieder lid, dat zich direct of indirect de 
valuta van een ander lid tegen goud wenscht 
te verschaffen, zal zich deze, mits dit even 
vordeelig is, door verkoop van goud aan het 
Fonds verschaffen. 

b. Niets in deze Sectie zal geacht worden 
een lid te beletten, goud, dat nieuw gewon
nen is uit mijnen, welke binnen zijn grondge
bied liggen, op eenige markt te verkoopen. 

Sectie 7. Wederinkoop door een Jid van 
zijn valuta, door het Fonds Rehouden. 

a. Een lid kan het Fonds voor goud terug
koopen (en het Fonds zal aan het lid verkoo
pen) ieder deel van het bezit van het Fonds 
aan de valuta van: het lid, dat zijn quotum 
overtreft. 

b. Aan het einde van ieder boekjaar van 
het Fonds, zal een lid tegen goud of omwis
selbare valuta's, als vastgesteld in overeen
stemming met Schema B, een deel van · het 
bezit van het Fonds van zijn eigen valuta 
terugkoopen en zulks onder de volgende 
voorwaarden: 

I. Ieder lid zal voor den wederinkoop van 
zijn eigen valuta van het Fonds een bedrag 
van zijn monetaire reserves gebruiken, waar
van de waarde geliik is aan de helft van ie
dere toename, welke tijdens het jaar in het 
bezit van het Fonds aan zijn valuta plaats 
gevonden heeft, vermeerderd met de helft 
van iedere toename, of verminderd met de 
helft van iederç afname, welke gedurende 
het jaat in de valutareserves van het lid 
plaats gevonden heeft. 

Deze regel zal niet toegepast worden, in
dien de valutareserves van een lid geduren
de het jaar sterker afgenomen zijn dan het 
bezit van het Fonds aan de valuta van het 
lid toegenomen is. 

II. Wanneer, nadat de hierboven onder I 
beschreven wederinkoop - indien vereischt ' 
- plaats gevonden heeft, bevonden wordt, 
dat het bezit van een lid aan de valuta van 
een ander lid (of van dat lid verkregen goud) 
toegenomen is door transacties, luidende in 
die valuta, met andere leden of personen 
binnen hun grondgebieden, zal het lid wiens 
bezit aan die valuta (of goud) aldus toege
nomen is, de toename gebruiken voor weder
inkoop van zijn eigen valuta van het Fonds. 

c. Geen van de vereffeningen hierboven 
sub b beschreven, zullen zóó ver worden 
doorgevoerd, dat: 

I. de valuta-reserves van een lid beneden 
diens quotum dalen. 

II. het bezit van het Fonds aan de valuta 
van een lid beneden vijf en zeventig percent 
van zijn quotum daalt, 

III. het bezit van het Fonds aan eenige 
valuta, welke voor wederinkoop gebruikt 
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moet worden, boven vijf en zeventig percent 
van het quotum van het desbetreffende lid 
stijgt. 

Sectie 8. Provisies. 

a. Ieder lid dat de valuta van een ander 
lid van het Fonds koopt tegen zijh eigen va
luta, zal een voor alle leden uniforme admi
nistratieprovisie van drie vierde percent bo
ven den pariteitsprij s betalen. Het Fonds 
kan naar goeddunken deze administratiepro
visie verhoogen tot maximaal één percent, of 
verlagen tot minimaal een half procent. 

b. Het Fonds kan een redelijke omzet
provisie berekenen aan ieder lid dat goud van 
het Fonds koopt of er aan verkooot. 

c. Het Fonds zal aan ieder lid over het 
gemiddelde dagelijksche saldo, waarmede het 
bezit van het Fonds aan zijn valuta, diens 
quotum overtreft, voor' alle leden uniforme 
provisies berekenen. 

De provisies zullen tegen de volgende ta
rieven geheven worden : 

I. Over bedragen, welke het quotum met 
niet meer dan vijf en twintig percent te bo
ven gaan: - geen provisie over de eerste drie 
maanden; een half percent per jaar over de 
volgende negen maanden; en daarna een ver
hooging der provisie van een half percent 
over ieder volgend jaar. ' · . 

II. Over bedragen, welke het quotum 
met meer dan vijf en twintig percent en niet 
meer dan vijftig percent te bove,-, gaan: een 
half percent extra over het eerste jaar; en 
een half percent extra over ieder volgend 
jaar. 

III. Over iedere verdere tranche van vijf 
en twintig percent waarmede het quotum 
overschreden wordt: een half percent extra 
over het eerste jaar; en een half percent ex
tra over ieder volgend jaar. 

d. Telkens wanneer het bezit van het 
Fonds aan de valuta van een lid dusdanig 
geworden is, dat de provisies, welke over 
eenige tranche voor eenige periode berekend 
kan worden, een tarief van vier percent per 
jaar bereikt heeft, zullen Fonds en lid over
leg plegen omtrent de wijze, waarop het be
zit van het Fonds aan die valuta vermindert 
kan worden. 

Daarna zullen de provisies stiigen over
eenkomstig de bepalingen van c hierboven, 
totdat het tarief van vijf percent per jaar be
reikt is, waarna het Fonds, indien geen 
overeenstemming bereikt wordt, een provi
sie berekenen kan, die het passeend acht. · 

e. De provisies hierboven sub c end ver
meld, kunnen met een meerderheid van drie
vierde van het totale stemmenaantal gewij
zigd wórden. 

f. Alle provisies zullen in goud voldaan 
worden. Indien echter de valutareserves van 
een lid minder dan de helft van diens quo
tum bedragen, zal de betaling van de vera 
schuldigde provisies in goud slechts in de
zelfde verhouding geschieden, als waarin die 
reserves tot de helft van zijn quotum staan 
en zal het het saldo in zijn eigen valuta be
talen. 
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Artikel VI. 
Overmaking van Kapitaal. 

Sectie I. Gebruikmaking van de mid
delen van het Fonds voor overmaking 

van kapitaal. 

a. Een lid kan geen netto gebruik maken . 
van de middelen van het Fonds om een om
vangrijke en voortdurende afvloeiing van 
kapitaal te financieren en het Fonds kan een 
lid verzoeken, controle uit te oefenen om een 
dergelijk gebruik der middelen van het Fonds 
te voorkomen. 

Indien het lid, na een dergelijk verzoek 
ontvangen te ,hebben, in gebreke blijft pas
sende controles uit te oefenen, kan het Fonds 
het lid onbevoegd verklaren, van de midde
len van het Fonds gebruik te maken. 

b. Niet in d eze Sectie zal geacht worden: 
I. het gebruik maken tot een redelijk be

drag van de middelen van het Fonds voor 
kapitaaltransacties te verhinderen, welke 
nooäig zijn voor de uitbreiding van expor
ten of de normale afwikkeling van handels-, 

·bank- en andere zaken, of 
II. kapitaalbewegingen, welke uit eigen 

reresves aan goud en vreemde valuta door 
het lid gefinancierd worden, te beïnvloeden. 
De leden verplichten zich echter, dat deze 
kapitaalsbewegingen in overeenstemming 
met de doelstellingen van het Fonds zullen 
zijn. 

Sectie 2. Bijzondere voorzieningen in 
zake overmaking van kapitaal. 

Indien het bezit van het Fonds aan de va
luta van een lid over een onmiddellijk voor
afgaande periode van nief minder dan zes 
maanden beneden vijf en zeventig percent 
van zijn quotum gebleven is, zal een derge
lijk lid, indien het niet volgens Sectie I van 
dit Artikel, Artikel IV, Sectie 6, Artikel V, 
Sectie s of Artikel XV, Sectie 2 a, onbe
voegd verklaard is, van de middelen van het 
Fonds gebruik te maken, het recht verkrij 
gen, om ondanks de bepalingen van Sectie 1 

a van dit Artikel, de valuta van een ander 
lid van het Fonds te koopen tegen zijn eigen 
valuta voor elk gewenscht doel, inclusief 
overmaking van kapitaal. 

Aankoopen voor overmaking van kapitaal 
yolgens deze Sectie zullen echter niet toe
gestaan worden, indien zij tot gevolg heb
ben, dat het bezit van het Fonds aan de va
luta van het lid, dat de aankoop wenscht te 
doen, boven vijf en _{eventig percent van 
diens quotum stijgt, of dat het bezit van het 
Fonds beneden .vijf en zeventig percent van 
het quotum van het lid, wiens valuta ge
vraagd wordt, daalt. 

Sectie 3. Contróle op overmaking kapitaal. 

Leden kunnen een zoodanige controle uit
oefenen, als noodzakelijk is om internatio
nale kapitaalbewegingen te regelen, maar 
geen lid kan die controle op zulk een wijze 
uitoefenen, dat de betalingen voor loopende 
transacties beperkt worden of dat overdracht 
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van bedragen voor de regeling van verplich
tingen bovenmatig vertraagd worden behal
ve voor zoover bepaald in Artikel VII, Sectie 
3 ben in Artikel XIV; Sectie 2. 

Artikel VII. 

Schaarsche valuta's. 
Sectie I. Alg.emeene schaarschte aan 

een valuta. 
Wanneer het Fonds constateert, dat een 

algemeene schaarschte aan een bepaalde va
luta zich ontwikkelt kan het Fonds de leden 
daarvan in kennis stellen en een verslag uit
brengen, waarin de oorzaken van de 
schaarschte uiteengezet worden en aanbeve
lingen voor het opheffen van de schaarschte 
gegeven worden. Een vertegenwoordiger van 
het lid, wiens valuta hierbij betrokken is, zal 
aan de samenstelling van het verslag deel
nemen. 

Sectie 2. Maatregelen ter aanvulling 
van het bezit van het Fonds aan schaar

sche valuta's. 
Het Fonds kan, wanneer het een dergelijk 

optreden raadzaam acht om zijn bezit aan 
de valuta van eenig lid aan te vullen, één of 
beide van de volgende maatregelen nemen: 

I. Het lid voorstellen, dat het, onder 
voorwaarden die tusschen het Fonds en het 
lid worden overeengekomen, zijn valuta aan 
het Fonds leent of dat het Fonds, met toe
stemming van het lid, deze valuta van een 
andere bron, hetzij binnen, hetzij buiten de 
landsgrenzen van het lid, leent. 

Geen lid zal echter op eenige wijze ver
plicht zijn dergelijke leeningen aan het Fonds 
te verstrekken of er in toe te stemmen, dat 
het Fonds zijn valuta van eenige andere bron 
leent. 

II. Het lid verzoeken, zijn valuta tegen 
goud aan het Fonds te verkoopen. ' 

Sectie 3. Schaarschte van het eigen 
bezit van het Fonds aan bepaalde valuta's. 

a. Wanneer het aan het Fonds duidelijk 
wordt dat de vraag naar de valuta van een . 
lid, de. capaciteQ, van het Fonds . om ' deze 
valuta ter beschikking te stellen, ernstig be
dreigt, zal het Fonds, ongeacht of het inge-. 
volge Sectie 1, van dit Artikel een verslag , 
uitgegeven heeft of niet, deze valuta formeel 
schaarsch verklaren en in het vervolg de 
aanwezige en de te ontvangen bedragen van 
deze schaarsche valuta met redelijke inacht
neming van de relatieve behoeften der leden, 
den algemeenen internationalen economi
schen toestand en alle andere ter zake dienen
de overwegingen, toewijzen. Het Fonds zal 
tevens een rapport betreffende zijn optreden 
uitbrengen. 

b. Een formeele verklaring, als hierboven 
onder a bedoeld, zal voor ieder lid als mach
tiging gelden, om na overleg met het Fonds, 
tijdelijk de vrijheid van deviezentransacties 
in de schaarsche valuta te beperken. 

Behoudens de bepalingen van Art. IV, 
Sectie 3 en 4, zal het lid volledige rechtsbe
voegdheid hebben, den aard van dergelijke 

1946 

beperkingen te bepalen, maar zij zullen niet 
belemmerender zijn dan noodig is, om de 
vraag naar de schaarsche valuta te beperken 
tot den voorraad, welke in het bezit van het 
desbetreffende lid is of hem zal toevloeien. 
Voorts zullen zij zoo snel als de omstandig
heden het toelaten, verzacht en opgeheven 
worden. 

c. De onder b hierboven bedoelde mach
tiging zal steeds vervallen, zoodra het Fonds 
verklaart, dat de bewuste valuta niet meer 
schaarsch is. 

Sectie 4. Toepassing der deviezen
beperking.en. 

Ieder lrd, dat ten aanzien van de valuta 
van een ander' lid overeenkomstig de bepa
lingen van hierbovenstaande Sectie 3 b van 
dit artikel beperkingen invoert, zal alle be
zwaren van het andere lid ten aanzien van 
toepassing van dergelijke beperkingen in 
welwillende overweging nemen. 

Sectie 5. Invloed van andere internatio
nale overeenkomsten op devie
zenbeperkingen. 

· De leden komen overeen, dat zij zich op 
de verplichtingen, welke voortspruiten uit ' 
eenige vóór het sluiten van deze Overeen
komst gemaakte afspraak, niet op zoodanige 
wijze zullen beroepen, dat de voorschriften 
van dit artikel .daardoor niet in werking 
kunnen treden. 

Artikel VIII. 
Algcmeene verplichtingen der Leden. 

Sectie r. JnJeiding. 
Ieder lid nèemt, buiten en boven de ver

plichtingen, welke ingevolge andere artikelen 
van deze Overeenkomst aanvaard worden, de 
verplichtingen aangegeven· in dit Artikel op 
zich. 

Sectie 2. Vermijden van ·restricties op 
Joopende betalingen. 

a. Behoudens de voorschriften van Art. VII 
Sectie 3 b, en Artikel XIV, Sectie 2, zal geen 
lid, zon.der de toestemming van het Fonds, 
beperkingen opleggen ten aanzien van het
talingen en overmakingen voor loopende in
ternationale transacties. 
· b. Valutacontracten, waarbij· de valuta 
van eenig lid betrokken is en welke in strijd 
zijn met de deviezenwetgeving van dat lid, 
welke deviezenwetgeving in overeenstem
ming met deze Overeenkomst gehaRdhaafd 
of ingevoerd is, zullen geen rechtskracht heb
ben binnen het grondgebied van eenig lid. 

Bovendien kunnen leden, met wederziid
sche overeenstemming, samenwerken tot het 
treffen van maatregelen met het doel de de
viezenwetgeving van ieder dier leden meer 
effectief te maken, mits zoodanige maatre
gelen en wetsbepalingen in overeenstemming 
zijn met deze Overeenkomst. 

Sectie 3. Vermijden van discriminee-
/ renr,J,.e valutapraktijken. 

Geen lid zar zich inl~ten met, of er in toe-
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stemmen, dat een van zijn met de schatkist 
in verband staande instanties genoemd in 
Art. V, Sectie r, zich inlaat met discriminee
rende valuta-afspraken van eenigerle i soort 
of veelvoudige valuta-praktijken, tenzij 
daartoe volgens deze Overeenkomst gemach
tigd of met toestemming van het Fonds. 

Wanneer dergelijke afspraken en praktij
ken loopende zijn op den datum, waarop de
ze overeenkomst in werking treedt, zal het 
desbetreffende lid met het Fonds overleg 
plegen omtrent hunne geleidelijke opheffing 
tenzij zij gehandhaafd of opgelegd worden 
ingevolge Art. XIV, Sectie 2, in welk geval 
de voorschriften van Sectie 4 van dat Arti
kel van toepassing zulle!} zijn. 

Sectie 4. Inw isselbaarheid van saldi in 
het buitenland. 

a. Ieder lid zal saldi , luidende in zijn ei
gen valuta en gehouden door een ander lid, 
koopen, indien dit laatste lid bij het ver
zoek tot aankoop aantoont: 

I. dat de te koopen saldi kortgeleden ver -
kregen zijn als gevolg van loopende trans
acties; of 

II. dat hun inwisseling noodzakelijk is 
voor het verrichten van betalingen voor loo
pende transacties. 

Het koopende lid zal de keus hebben, in 
de valuta van het lid, dat de aankoop ver
zoekt of in goud te betalen. 

b. De verplichting, hierboven sub a ver
meld, zal niet bestaan: 

I. Wanneer de inwisselbaarheid van de 
saldi ingevolge Sectie 2 van dit Artikel of 
Art. VI, Sectie 3, beperkt is; of 

II. wanneer de saldi ontstaan zijn als ge
volg van transacties, welke plaats gevonden 
hebben vóór het opheffen door een lid van 
beperkingen, welke in gevolge Artikel XIV, 
Sectie 2, gehandhaafd of ingevoerd worden; 
of 

III. wanneer de saldi verkregen zijn in 
strijd met de deviezenvoorschriften van het 
lid, dat verzocht wordt de saldi te koopen; of 

IV. wanneer de valuta van het lid, dat 
den aankoop verzoekt, volgens Art. VII, Sec
tie 3 a schaarsch verklaard is; of 
• V. wanneer het lid, dat verzocht wordt de 

saldi te koopen, om eenige reden nie t het 
recht heeft, valuta's van andere 'leden van 
het Fonds tegen zijn eigen valuta te koopen. 

Sectie 5. "verstrekken van inlichtingen. 
a. Het Fonds kan den leden verzoeken, 

het die inlichtingen te verstrekken, welke 
het noodzakeliik acht voor zijn werkzaam
heden, daaronder begrepen, als minimum, 
noodig voor een doeltreffend vervullen van 
de plichten van het Fonds, nationale gege
vens betreffende de volgende onderwerpen: 

I. Het officieele bezit in binnen- en bui
tenland aan (r) goud, (2) vreemde valuta. 

II. Het bezit in binnen- en buitenland 
van banken en financieele instellingen, die 
geen officieele instanties zijn, aan (r) goud, 
(2) vreemde valuta. 

III. De goudproductie. • 
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IV. De uitvoer en invoer van goud, ge
splitst naar landen van bestemming en oor
sprong. 

V. De waarde van den totalen uitvoer en 
invoer van goederen, uitgedrukt in eigen va
luta, gesplitst naar landen van bestemming 
en oorsprong. 

VI. De internationale betalingsbalans 
met inbegrip van I het goederen- en dien
stenverkeer, 2 goudtransacties, 3 bekende ka
pitaaltransacties en 4 overige posten. 

VII. De · positie der internationale in
vesteeringen, d.w.z. ,de buitenlandsche in
vesteeringen binnen de landsgrenzen van het 
lid, en de investeeringen in het buitenland, 
welke eigendom zijn van ingezetenen van het 
lid, voorzoover het mogelijk is, deze inlich
tingen te verstrekken. 

VIII. Het nationale inkomen. 
IX. De prijs-indices, d.w.z. indices van 

goederenprij zen bij den groot- en den klein
handel en van prijzen van export- en import
goederen. 

X. De bied- en laatkoersen van. vreem
de valuta's. 

XI. De deviezenvoorschriften , d.w.z. een 
uitgebreid overzicht van de deviezenvoor
schriften, welke ten tijde van toetreding tot 
het lidmaatschap van het Fonds van kracht. 
zijn en van de bijzonderheden betreffende 
latere wijzigingen, naargelang die plaatsvin
den. 

XII. Waar officieele clearing-overeen
komsten bestaan : bijzonderheden betreffen
de de bedragen uit handels- en financieele 
transacties, welke in de clearing op verreke
ning wacht'en en bijzonderheden betreffende 
den wachttermijn daarvan. 

b . Bij het vragen van inlichtingen zal het 
Fonds rekening houden met het verschillend 
vermogen van de leden, de gewenschte ge
gevens te verstrekken. 

De leden zijn niet verplicht de inlichtin..e 
gen dusdanig gedetailleerd te verstrekken, 
dat de aangelegenheden van afzonderlijke 
personen of vennootschappen openbaar ge
maakt worden. 

De leden verplichten zich echter, de ge
wenschte inlichtingen zoo gedetailleerd en 
nauwkeurig mogeliik te verstrekken en, voor 
zoover mogelijk, bloote schattingen te ver
mijden. 

c. Het Fonds kan een regeling treffen, 
waarbij het met toestemming van leden ver
dere inlichtingen verkrijgt. 

Het zal dienst doen als centrum voor het 
verzamelen en uitwisselen van gegevens be
treffende monetaire en financieele proble
men, waardoor het maken van studies, welke 
ten doel hebben den leden bij te staan in de 
ontwikkeling van een beleid, dat de doel
stellingen van het Fonds ten goede komt, 
vergemakkelijkt wordt. 

Sectie 6. Overleg tusschen de leden be
treffende bestaande internationale over

eenkomsten. 
Waar een lid volgens deze Overeenkomst 

gemachtigd is, in de bijzondere en tijdelijke 
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omstandigheden, ge~emd in deze Overeen
komst, deviezenrestricties te handhaven of in 
te voeren, en de leden vóór het sluiten van 
deze Overeenkomst andere onderlinge ver
bintenissen aangegaan hebben, welke in strijd 
zijn met de toepassing van dergelijke devie
zenrestricties, zullen de partijen, welke zoo
danige verbintenissen aangegaan zijn, met 
elkander overleg plegen, t eneinde de noo
dige wederzijds aanvaardbare aanpassingen 
aan te brengen. 

De bepalingen van dit Artikel zullen de 
werking van Artikel VII, Sectie 5, niet be
ïnvloeden. 

Artikel IX. 
Rechtspersoonlijkheid, Onschendbaarheid 

en Prlvlleg·es. 

Sectie x. Doel van Aet Artikel. 

Teneinde het Fonds in staat te stellen, dé 
aan hetzelve toevertroÛwde functies te ver
vullen, zullen in het gebfod van ieder lid de 
rechtspersoonliikheid, de onschendbaarheid 
en de privileges, welke in dit· Artikel ver
meld zijn, aan het Fonds toegekend worden. 

Sectie 2. Rechtspersoonlijkheid van 
het Fonds. 

Het Fonds zal volle _rechtspersoonlijkheid 
bezittten en, in het bijzonder, de bevoegdheid 
hebben: 

1: overeenkomsten af te sluiten; 
II. roerende en onroerende goederen te 

koopen of te vervreemden; · 
III. rechtsprocedures in te leiden. 

Sectie 3. Niet-ontvankelijkheid voor 
rechtsprocedures. 

Het Fonds, zijn eigendom en zijn activa 
zullen, waar ook gelegen en door wien ook 
gehouden, niet ontvankelijk zijn voor · eeni
gen vorm van rechtsprocedure, behalve voor 
zoover het uitdrukkelijk zijn niet-ontvanke
lijkheid terzijde stelt in het geval van eçnige 
rechtsprocedure of in de bepalingen van ee
nige overeenkomst. 

Sectie 4. Onschendbaarheid ten opzichte 
van andere rechtshandelingen. 

De bezittingen en de activa van het F~nds, 
waar ook gelegen en door wien ook gehouden, 
zullen vrij zijn van visiteering, vordering, in 
beslagname, onteigening of iederen anderen 
vorm van beslaglegging op last van de uit
voerende of wetgevende macht. 

Sectie 5. Onschendbaarhe id der archie ven. 

De archieven van het Fonds zullen on
schendbaar zijn. 

Sectie 6. Vrijstelling der activa van 
beperkende bepalingen. 

Voor zoover voor uitvoering der in deze 
Overeenkomst opgesomde werkzaamheden 
noodig is, zullen alle eigendom en activa van 
het Fonds vrijgesteld zijn van beperkingen, 
regelingen, contróles en moratoria van wel
ken aard ook. 
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Sectie 7. Geprivilegieerde behandeling 
van de mededeelingen van het Fonds. 

De officieele mededeelingen van het Fonds 
zullen door ·de leden op dezelfde wijze be
handeld worden als de officieele mededee
lingen van andere leden. 

Sectie 8. Onschendbaarheid en privi
leges van ambtenaren en employé's. 

Alle leden van den Raad van Bestuur, be
windvoerders, plaatsvervangers, hoofdamb
tenaren en overig personeel van het Fonds, 

I. zullen niet-ontvankelijk zijn voor 
rechtsprocedures ten aanzien van handelin
gen, welke zij uit hoofde van hun ambt ver
richt hebben, tenzij het Fonds deze niet-ont
vankelijkheid ter zijde stelt; 

II. voorzooverre zij nie t de plaatselijke 
nationaliteit bezitten, zullen hun dezelfde 
onschendbaarheid ten aanzien van immi
gratie-beperkingen, registratieplichten voor 
buitenlanders en nationalen dienstplicht en 
dezelfde faciliteiten ten aanzien van devie
zenbeperkingen toegekend worden, als door 
leden aan de vertegenwoordigers, ambtena
ren en employé's van vergelijkbaren rang, in 
dienst van andere leden, toegekend worden; 

III. zullen è ezelfde behandeling ten op
zichte van reisfaciliteiten genieten, als door 
leden aan de vertegenwoordigers, ambtena
ren en employé's van vergelijkbaren rang, in 
dienst van andere leden, geschonken is. 

Sectie 9. Vrijstelling van belasting. 
a. Het Fonds, zijn activa, bezittingen, 

inkomsten en zijn transacties, .waartoe het 
door deze Overeenkomst gemachtigd wordt, 
zullen vrij zijn van alle belastingen en alle 
douanerechten. Het Fonds zal eveneens vrij 
zijn van verantwoordelijkheid voor de inning 
of betaling van eenige belasting of heffiqg. 

b. Geen belasting zal geheven worden op 
of ten aanzien van salarissen en vergoedin
gen door het Fonds aan bewindvoerders, 
plaatsvervangers, hoofdambtenaren en em
ployé's van het Fonds betaald, die niet zijn 
plaatselijke inwoners, plaatselijke onderda
nen of andere bezitters van de plaatselijke 
nationaliteit. 

c. Geen enkele belasting zal geheven wor
fen op eenige schuldbekentenis of ,waarde
papier, dat door het Fonds uitgegeven wordt, 
daarbij inbegrepen de dividenden en interest 
daarvan, door wien ook gehouden. 

1. welke ten nadeele van zulk een 
schuldbekentenis of waardepapier, uitgege
ven door het Fonds, zoude zijn, uitsluitend 
uit hoofde van derzelver oorsprong; of 

II. indien de eenige rechtsgrond voor een 
dergelijke belasting zoude zijn : de plaats 
waar of de valuta waarin de papieren uitge
geven zijn of waarin zij luiden, of betaalbaar 
gesteld of betaald zijn, of de plaats, ""1aar ee-

~

ig kantoor van het Fonds gevestigd is of 
aken doet. 
1 

Sectie m. Toepassing van het Artikel. 
leder lid zal binnen zijn grondgebied de 

noodige stappen ondernemen met het doel, 
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de beginselen, waarvan in dit Artikel sprake 
is, onder zijn eigen wetsbepalingen tot gel
ding te brengen en het zal het Fonds in l;>ij
zonderheden van de genomen maatregelen 
in kennis stellen. 

Artikel X. 
Relaties met andere Internationale 

Organisaties. 

Het Fonds zal binnen de bepalingen van 
deze Overeenkomst samenwerken met iedere 
algemeene internationale organisaties en met 
openbare internationale organisaties, welke 
omschreven verantwoordelijkheden op aan
verwante gebieden dragen. Iedere regeling 
voor een zoodanige samenwerking, welke een 
wijziging ,i:an eenige bepaling van deze Over
eenkomst ten gevolge zou hebben, mag· 
slechts getroffen worden na amendement van 
deze Overeenkomst volgens Artikel XVII. 

Artikel XI. 
Relaties met Staten, welke geen Lid zijn. 

Sectie 1. Verbintenissen ten aanzien van 
relaties met Staten, welke geen Jid zijn. 
Ieder lid verbindt zich: 
I. zich niet in te laten met, of toe te staan 

dat een van zijn met de schakist in verband 
staande instanties genoemd in Art. V, Sectie 
1, zich inlaat met eenige transactie met een 
staat, welke geen lid is, of met personen, 
welke ingezetenen zijn van een staat, die 
geen lid is, die in strijd met de bepalingen 
van deze Overeenkomst of de doelstellingen 
van het Fonds zou zijn; 

II. zijn samenwerking aan een staat, 
welke geen lid is of aan personen, welke in
gezetenen zijn van een staat, die geen lid is, 
niet te verleenen voor praktijken, welke in 
strijd met de bepalingen van deze Overeen
komst of de doelstellingen van het Fonds 
zouden zijn; en · 

III. met het Fonds samen te werken, 
teneinde binnen zijn gebied de juiste maat
regelen toe te passen om transacties te ver
hinderen met staten, welke geen lid zijn, of 
met personen binnen hun landsgrenzen, die 
in strijd zouden zijn met de bepalingen van 
deze Overeenkomst of de doelstellingen van 
het Fonds. 

Sectie 2. Beperkingen ten aanzien van 
transncties met staten, welke geen lid zijn. 

Niets in deze Overeen.komst zal het recht 
van eenig lid beïnvloeden, om beperkingen 
in te v~eren ten aanzien van deviezentrans
acties met staten, welke geen lid zijn of per- 
sonen binnen hun landsgrenzen, tenzij het 
Fonds van oordeel is, dat zulke beperkingen 
de belangen der leden benadeelen en in strijd 
zijn met de doelstellingen van het Fonds. 

Artikel XII. 
Organisatie en Beheer. 

Sectie 1. Structuur van het Fonds. 
Het Fonds ·zal een Raad van Bestuur, ~en 

Colege van Bewindvoerders, een Directeur 
en een staf van personeel hebben. 
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Sectie 2. Raad van Bestuur. 
a. Alle bevoegdheden van het Fonds zul

len gelegd worden in de handen van den 
Raad van Bestuur, die bestaan zal uit één 
Bestuurder en één plaatsvervanger, door 
ieder lid op hem vrijstaande wijze benoemd. 

Iedere "Bestuurder en iedere plaatsver
vanger zal zijn ambt voor een periode van 
vijf jaren bekleeden, mits het lid dat hem 
benoemt hem handhaaft, en kan herkozen 
worden. 

Geen plaatsvervanger kan ' zijn stem uit
brengen, tenzij bij afwezigheid van zijn prin
cipaal. 

De Raad zal één van de Bestuurders tot 
voorzitter verkiezen. 

b. De Raad van Bestuur kan het College 
van Bewindvoerders de bevoegdheid over
dragen, al zijn •rechten uit te oefenen, be
halve het recht van: 

I. Nieuwe leden toe te laten en de voor
waarden van hunne toelating vast te stellen; 

· II. In een herziening van quota toe te 
stemmen; 

III. In een uniforme wijziging der pari
waarde van de valuta's van alle leden toe te 
stemmen; 

IV. Regelingen te treffen voor samen
werking met andere internationale organisa
ties (andere dan niet-officie~le regelingen 
van tijdelijken of administratieven aard); 

V. De verdeeling van de netto-winst van 
het Fonds vast te stellen; 

VI. Een lid te verzoeken, uit het Fonds 
te treden; 

VII. Te besluiten, het Fonds te liquidee
ren · 

VIII. Omtrent beroepen te beslissen, 
welke naar aanleiding van door het College 
van Bewindvoerders gegeven uitleggingen 
van deze overeenkomst, ingediend zijn. 

c. De Raad van Bestuur zal een jaarlijk
sche vergadering 'houden en die andere ver
gaderingen, die de Raad noodig acht of welke 
door. het College van Bewindvoerders bijeen
geroepen worden. 

De Bewindvoerders zullen steeds verga
deringen van den Raad bijeenroepen, wan
neer dit door vijf leden of door leden, welke 
een vierde van het totale stemrnenaa_ntal 
bezitten, verzocht wordt. . 

d. Het quorum voor eenige vergadering 
van den Raad van Bestuur, zal uit een meer
derheid van de Bestuurders, welke niet min
der dan twee derde deel van het totale stem
menaantal vertegenwoordigen, bestaan. 

e. Iedere Bestuurder zal het recht heb
ben, het aantal stemmen dat volgens Sectie 
s van dit Artikel aan het lid dat hem be
noemd toegekend is, uit te brengen. 

f. De Raad van Bestuur kan, volgens 
eene te maken regeling, eene procedure vast
stellen, waarbij de Bewindvoerders, wanneer 
zij dit in. het belang van het Fonds achten, 
een beslissing van de Bestuurders betreffen
de een bepaald vraagstuk kunnen verkrij
gen, zonder daarvoor een vergadering van 
den Raad bijeen te roepen, 

g. De Raad van Bestuur en, voorzoover 
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daartoe gemachtigd, het College van Bewind
voerders, kunnen zulke voorschriften en re
gelingen aannemen, als noodig of dienstig 
zijn voor de leiding der zaken van het Fonds. 

h. Bestuurders en plaatsvervangers zul
len als zoodanig hunne functies waarnemen 
zonder eene vergoeding van het Fonds te ont.. 
vangen, maar het Fonds zal hun een rede
lijke vergoeding geven voor de kosten, welke 
zij gemaakt hebben om de vergaderingen bij 
te wonen. 

i. De Raad van Bestuur zal de aan de 
Bewindvoerders te betalen belooning en het 
salaris en de voorwaarden van het arbeids
contract van den Directeur vaststellen. 

Sectie 3. Het College van Bewindvoerders. 
a. De Bewindvoerders zullen voor de lei

ding van de algemeene zaken van het Fonds 
verantwoordelijk zijn en zullen tot dit doel 
alle bevoegdheden uitoefenen, welke hun 
door den Raad van Bestuur overgedragen 
zijn. 

b. Er zullen tenminste twaalf Bewind
voerders zijn, welke geen Bestuurders be
hoeven te zijn, waarvan: 

I. Vijf door de leden met de grootste 
quota benoemd zullen worden. 

II. Niet meer dan twee benoemd zullen 
worden wanneer de hieronder sub c vermelde 
bepaling toepasselijk zal zijn. 

III. Vijf gekozen zullen worden door de 
leden, andere dan de Amerikaansche Repu
blieken, die geen aanspraak kunnen maken 
op het recht, Bewindvoerders te benoemen. 

IV. Twee gekozen zullen worden door de 
Amerikaansche Republieken, welke geen 
aanspraak kunnen maken op het recht Be
windvoerders te benoemen. 

Voor deze paragraaf worden onder "leden" 
verstaan, de regeeringen van de landen,wier 
namen in Schema A vermeld zijn, ongeacht 
of zij tot het lidmaatschap toetreden volgens 
Artikel XX of volgens Artikel II, Sectie 2. 

Indien de regeeringen van andere landen 
tot het lidmaatschap toetreden. kan de Raad 
van Bestuur, met een meerderheid van vier
vijfde van het totale stemmenaantal, het 
aantal der te kiezen Bewindvoerders ver
hoogen. 

c. Indien, bij de tweede regelmatige ver
kiezing van Bewindvoerders en bij daarop 
volgende verkiezingen, onder de leden, die 
overeenkomstig de boven sub b I opgenomen 
bepaling gerechtigd zijn tot het benoemen 
van Bewindvoerders, niet begrepen zijn de 
twee leden, waarvan de gemiddelde bedragen 
van hunne valuta's, in de voorafgaande twee 
jaren door het Fonds gehouden, berekend 
tot het hoogst mogelijke bedrag, in goud als 
algemeene waardemeter, tot beneden hu~e 
quota gedaald zijn, zullen, al naar gelang dit 
het geval geweest is, één of beide van zoo
danige leden het recht hebben een Bewind
voerder te benoemen. 

d. Met inachtneming van het bepaalde 
in art. XX, Sectie 3 b, zullen de verkiezin
gen van te kiezen Bewindvoerders met tus
schenpoozen van twee jaren in overeenstem-
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ming met de bepalingen van Schema C, aan
gevuld met die bepalingen, welke het Fonds 
juist acht, plaats vinden. 
.-'Telkens wanneer de Raad van Bestuur het 
aantal der te kiezen Bewindvoerders volgens 
b hierboven uitbreidt, zal hij voorschriften 
uitvaardigen, welke een dienovereenkomsti
ge wijziging in de verhouding van het aantal 
stemmen, noodig voor het kiezen v:;in een Be
windvoerder volgens Schema C, aanbrengen. 

e. iedere Bewindvoerder zal een plaats
vervanger benoemen met algeheele bevoegd
heid voor hem op te treden, waI1neer hij niet 
aanwezig is: 

Wanneer de Bewindvoerders, welke hen 
benoemen, aanwezig zijn, kunnen de plaats
vervangers de vergaderingen bijwonen doch 
zonder stemrecht. 

f. Bewindvoerder& zullen in functie blij
ven totdat hun opvolgers benoemd of geko
zen zijn. 

Indieil de plaats van een gekozen Bewind
voerder meer dan negentig dagen voor het 
einde van zijn ambtsperiode vacant komt, 

_ zal een andere Bewindvoerder voor het res
teerende deel van de ambtsperiode gekozen 
worden door de leden, welke den vorigen 
Bewindvoerder gekozen hebben. Een meer
derheid van de uitgebrachte stemmen zal 
voor de verkiezing noodig zijn. 

Zoolang de functie onvervuld blijft, zal de 
plaatsvervanger van den vorigen Bewind
voerder zijn rechten uitoefenen, uitgezon
derd het recht, een plaatsvervanger te be
noemen. 

g. De Bewindvoerders zullen permanent 
op het hoofdkantoor van het Fonds hunne 
functies uitoefenen en zullen zoo vaak als de 
werkzaamheden van het Fonds dit eischen, 
vergaderen. 

h. Het quorum voor iedere vergadering 
van het College van Bewindvoerders zal uit 
een meerderheid van de Bewindvoerders wel
ke niet minder dan de helft van het totale 
stemmenaantal vertegenwoordigen, bestaan. 

i. Iedere benoemde Bewindvoerder zal 
bevoegd zijn het aantal stemmen uit te bren
gen, dat volgens Sectie s van dit Artikel aan 
het lid dat hem benoemt toegewezen is . 

Iedere gekozen Bewindvoerder zal bevoegd 
zijn het aantal stemmen uit te brengen, welke 
bij zijn verkiezing op hem uitgebracht zijn. 

Wanneer de bepalingen van Secties b van 
dit Artikel van toepassing zijn, zal het aantal 
stemmen, dat een Bewindvoerder anders zou 
kunnen hebben uitgebracht, dienovereen
komstig vermeerderd of verminderd worden. 

Alle stemmen, welke een Bewindvoerder 
bevoegd is uit te brengen, zullen als één ge
heel uitgebracht worden. 

j. De Raad van Bestuur zal maatregelen 
vaststellen, waarbij het een lid, dat niet be
voegd is een Bewindvoerder volgens b hier
boven te benoemen, mogelijk zal worden, 
iedere vergadering van het College van B e
windvoerders door een vertegenwoordiger te 
doen bijwonen, waarin over een verzoek van 
dat lid, of een vraagstuk waarbij ·het ten 
nauwste betrokken is, beraadslaagd wordt. 
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k. De Bewindvoerders kunnen, wanneer 
zii dit raadzaam achten, commissies benoe
men. Het lidmaatschap van die commissies 
behoeft niet beperkt te blijven tot Bestuur
ders of Bewindvoerders of hun plaatsvervan~ 
gers. 

Sectie 4. Directeur en Personeel. 

a. Het College van Bewil}dvoerders zal 
een Directeur aanwijzen, welke geen Bestuur
der noch Bewindvoerder zal zijn. 

De Directeur zal voorzitter van het Col
lege van Bewindvoerders zijn, maar zal geen. 
stem hebben, uitgezonderd een beslissende 
stem in geval van staking van stemmen. 

Hij kan deelnemen aan de vergaderingen, 
van den Raad van Bestuur, maar zal in deze 
vergadering geen stem uitbrengen. 

De Directeur zal aftreden, wanneer het 
College van Bewindvoerders daartoe besluit. 

b. De Directeur zal de Chef van het per
soneel van het Fonds zijn en zal volgens de 
aanwijzingen van de Bewindvoerders de da
gelijksche werkzaamheden van het Fonds lei
den. Onder het algemeen toezicht der Be
windvoerders zal hij verantwoordelijk zijn 
voor de organisatie, de benoeming en het 
ontslag van het personeel van het Fonds. 

c. De Directeur en het personeel van het 
Fonds zullen bij het uitoefenen hunner func
ties uitsluitend in dienst van het Fonds 
staan en hunne diensten aan geen enkele an
dere autoriteit ter beschikking stellen. 

Ieder lid zal den intemationalen aard van 
deze dienstbetrekking eerbiedigen en z~l van 
alle pogingen afzien, om iemand van het per
soneel bij de uitoefening van zijn functies te 
beïnvloeden. 

d. Bij het benoemen yan het personeel 
zal de Directeur, rekening houdend met het 
vooropstaande belang van het verzekeren 
van een zoo hoog mogelijk peil van efficiency 
en technische bekwaamheid, ten volle aan
dacht wijden aan het belang, het personeel 
op een zoo uitgebreid mogelijke geographi
sche basis samen te stellen. 

Sectie 5. Stemrecht. 

a. Ieder liêl zal tweehonderd en vijftig 
stemmen hebben, plus één extra stem voor 
ieder deel van zijn quotum dat gelijk is aan 
één honderdduizend U. S. dollars. 

b. ·Wanneei; stemming ingevolge Artikel 
V, Sectie 4 of 5, vereischt is, zal het aantal 
stemmen, waarop ieder lid ingevolge a hier
b'oven recht heeft, aangepast worden: 

I. Door toevoeging van één stem voor ie
der bedrag overeenkomende met 400.000 U.S. 
dollars van de netto-verkoopen door een lid 
van zijn eigen valuta tot op den datum waar
op gestemd wordt, of 

II. Door vermindering met één stem voor 
ieder bedrag overeenkomende met 400.000 

U .S. dollars van de netto aankoopen door 
een lid van de valuta van andere leden -
tot op den datum waarop gestemd wordt, · 

met dien verstande dat noch de netto
aankoopen, noch de netto-yerkoopen geacht 
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zullen worden op eenig oogenblik een bedrag 
gelijk aan het quotum van het betrokken lid 
te boven te gaan. 

c. Voor alle berekeningen vol~ens deze 
Sectie zullen U.S. dollars geacht worden het 
gewicht en het gehalte te hebben, zooals dit 
op I Juli 1g44 vaststond, telkens herzien in . 
overeenstemming met iedere algemeene wij_ 
;iging onder Artikel IV, Sectie 7, beschreven, 
indien ontheffing verleend is volgens Sectie 
8 d van dat Artikel. 

d. Voor zoover niet .anders bepaaldelijk 
voorzien, zullen alle besluiten van het Fonds 
bij meerderheid van uitgebrachte stemmen 
genomen worden. 

Sectie 6. Verdeeling der Nettowinst .• 

a. De Raad van Bestuur zal jaarlijks 
vaststellen, welk deel van de nettowinst 
van het Fonds aan de reserves toegevoegd zal 
worden en welk gedeelte eventueel uitge
keerd zal worden. 

b. Indien eene uitkeering plaats vindt, 
zal eerst een 2 % non-cumulatieve betaling 
aan ieder lid plaats vinden, over het bedrag, 
waarmede 75 % ~n zijn quotum het gemid
delde bezit van het Fonds aan zijn valuta ge
durende dat jaar overtroffen heeft. 

Het saldo zal aan alle leden, naar verhou
ding van hun quota, uitbetaald worden. 

De betalingen aan ieder lid zullen in zijn 
eigen valuta plaats vinden. 

Sectie 7. Publicatie van verslagen. 

a. Het Fonds zal een jaarverslag publi
ceeren bevattende een door accountants ge
controleerde balans en winst- en verliesreke
ning, en zal met tusschenpoozen van d~ie 
maanden of korter ·een beknopt overzicht ge
ven van zijn transacties en van zijn fiezit aan 
goud en aan de valuta's van de leden. 

b. Het Fonds kan andere verslagen pu
bliceeren, welke het · voor de vervulling van 
zijn doel noodig acht. 

Sectie 8. Mededeeling van inzichten 
aan leden. 

Het Fonds zal te allen tijde het recht heb
ben zijn inzichten, omtrent eenige aangele
genheid in het kader dezer Overeenk9mst, in
formeel aan eenig lid mede te deelen. 

Het Fonds kan met een meerderheid van 
twee-derde van het totaal der uit te brengen 
stemmen er toe besluiten, een aan een lid uit
gebracht verslag te publiceeren, betreffende 
diens finaricieelen of economischen toestand 
en ontwikkeling, indien deze rechtstreeks 
neiging vertoonen tot het veroorzaken van 
eene ernstige evenwichtsversj:oring in de in
ternationale betalingsbalansen der leden. In
dien het lid niet bevoegd is een bewindvoer
der te benoemen, zal het in overeenstemming 
met Sectie .1 j van dit Artikel bevoegd zijn, 
zich te laten vertegenwoordigen. Het Fonds 
zal geen verslag publiceeren, dat wijzigingen 
zou aangeven in de fundamenteele structuur 
van de economische organisatie van leden. 

/ 



397 

Artikel XIII. 
Kantoren en Pl~atsen van Deponeerlng. 

Sectie I. Plaats van vestiging der kantoren. 
Het Hoofdkantoor van het Fonds zal ge

vestigd worden binnen het grondgebied van 
het lid, dat het grootste quotum heeft, en 

· agentschappen of bijkantoren kunnen in de 
gebieden van andere leden gevestigd worden. 

Sectie 2. Plaatsen van Deponeering. 
a. Ieder land dat lid is, zal zijn Centrale 

Bank als plaats van deponeering voor het 
totale bezit van het fonds aan ·zij n valuta 
aanwijzen , of het zal, indien het geen Cen
trale Bank bezit, zóódanige andere instelling 
aanwijzen, als voor het Fonds aannemelijk is . 

b. Het Fonds kan andere activa, inclusief 
goud_, bij de plaatsen van deponeering, welke 
door de vij f leden met de grootste quota aan
gewezen zijn, en in die andere aangewezen 
plaatsen van deponeering, die het Fonds 
kiezen zal, in bewaring geven. 

In den aanvang zal minstens de helft van 
de bezittingen van het ·Fonds bij de plaats 
van deponeering, die door het lid binnen 
welks grondgebied het Fonds zijn hoofdkan
toor heeft, aangewezen is, bewaard worden 
en ten minste veertig percent bij de plaat
sen van deponeering, door de overige vier 
hierboven genoemde leden aangewezen. Alle 
overdrachten van goud door het Fonds zul
len echter verricht worden met gepaste in
achtneming van de transportkosten en ver
wachte behoeften van het Fonds. In onvoor
ziene omstandigheden kunnen de Bewind
voerders een deel of het geheel van het goud
bezit van het Fonds naar iedere plaats over
brengen waar het doeltreffend beschermd 
kan· worden. 

Sectie 3. Garantie der Activa van het 
Fonds. 

Ieder lid garandeert alle activa van het 
Fonds tegen verlies ten gevolge van faillisse
ment of in gebreke blijven van de instelling, 
welke door hem als plaats van deponeering 
aangewezen is. 

Artikel XIV. 
Overgangstijdperk. 

Sectie x. Inleiding. 
Het Fonds is niet bestemd om middelen 

voor hulp of wederopbouw beschikbaar te 
stellen of zich in te laten met de door den 
oorlog ontstane internationale schulden. 

Sectie 2. Deviezenbeperkingen. 
In het overgangstijdperk na den oorlog 

mogen de leden, niettegenstaande de voor
schriften van eenig ander artikel van deze 
Overeenkomst beperkingen in de betalingen 
en overmakingen voo: loopende internatio
nale transacties handhaven en deze aanpas
sen aan de zich wijzigende omstandigheden 
(en, in geval van leden, wier gebieden door 
den vijand bezet geweest zijn, zulke be..,er
kingen waar noodig invoeren). De leden zul
len intusschen bij hun buitenlandsche valuta-

• 
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politiek voortdurend rekening houden met 
de doeleinden van het Fonds; en, zoo spoe
dig de omstandigheden het toelaten, zullen zij 
alle mogelijke maatregelen nemen om com
mercieele en -financieele regelingen met an
dere leden te treffen, die de internationale 
betalingen en de handhaving van de valuta
stabiliteit vergemakkelijken zullen. In het 
bijzonder zullen de leden de ingevolge deze 
Sectie gehandhaafde of ingevoerde beper
kingen opheffen, · zoodra zij de overtuiging 
hebben gekregen, dat zij, bij ontstentenis van 
zulke beperkingen in staat zullen zijn hun 
betalingsverkeer af te wikkelen op een wijze, 
welke niet te zeer ten laste zal gaan van het 
gebruik makep door hen van de hulpbronnen 
van het Fonds. · 

Sectie 3. Kennisgeving aan het Fonds. 

I eder lid zal, voordat het ingevolge Ar
tikel XX, Sectie 4 c of d het recht verkrijgt, 
valuta's van het Fonds te koopen, het Fonds 
mededeelen, of het van de overgangsbepalin
gen in Sectie 2, van dit Artikel ,genoemd, ge
bruil!: wenscht te maken, of dat het bereid is 
de verplichtingen van Artikel VIII , Sectie 
2, .1 en 4, op zich te nemen. 

Een lid, dat van de overgangsmaatregelen 
gebruik maakt, zal zood a het bereid is bo
vengenoemde verplichtingen op zich te ne
men, daarvan aan het Fonds kennis geven. 

Sectie 4, Handelingen van het Fonds 
ten aanzien van deviezenbeperkingen. 

Niet later dan drie jaren na den datum, 
waarop het Fonds zijn werkzaamheden aan
gevangen heeft en in elk daarop -volgend 
jaar, moet het Fonds verslag uitbrengen 
over,de beperkingen, welke ingevolge het be
paalde in Sectie 2 van dit Artikel nog van 
kracht zijn. 

Vijf jaren na den datum, waarop het Fonds 
zijn werkzaamheden aangevangen heeft en in 
elk daarop volgend jaar, moet ieder lid, dat 
nóg beperkingen handhaaft, welke met Ar
tikel VIII, Sectie 2, -~ en 4, onvereenigbaar 
zijn, met het Fonds over hare verdere hand
having beraadslagen. Het Fonds kan, wan
neer het een dergelijk ingrijpen onder bu~ten
gewone omstandigheden noodzakelijk acht, 
ieder lid -er bo opmerkzaam maken, dat de 
omstandigheden voor de' opheffing v._m be
paalde beperkingen of voor het terugnemen 
van alle beperkingen, welke onvereenigbaar 
zijn met de bepalingen van eenig ander ar
tikel van deze Overeenkomst, gunstig zijn. 
Aan het desbetreffend lid zal een redelijke 
termijn voor beantwoording van dergelijke 
vertoogen toegestaan worden. Indien het 
Fonds constateert, dat het lid er in volhardt, 
beperkingen te handhaven, welke met· de 
doelstellingen van het Fonds onvereenigbaar 
zijn, zal het lid onder de bepalingen van Ar
tikel XV, sectie 2 a , vallen. 

Sectie 5. Aard van het overgangstijdperk. 

Bij zijn betrekkingen tot de leden, zal het 
Fonds voor oogen houden, dat de overgangs
periode na den oorlog een tijd van verande-
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ring en aanpassing is en zal het bij het ne
men van beslissingen op verzoeken, welke 
daarin hun oorsprong vinden en door eenig 
lid ingediend worden, een redelijkerwijs be
staanden twijfel in het voordeel van dit lid 
uitleggen. 

Artikel XV. 

Opzegging van het lidmaatschap. 

Sectie 1. Opzeggingsrecht van de Jedoo.. 

Ieder lid kan te allen tijde uit het Fonds 
treden, door een schriftelijke opzegging aan., 
het hoofdkantoor van het Fonds te doen toe-
komen. . 

De uittreding zal ingaan op den uag van 
ontvangst van dergelijke mededeeling. 

Sectie 2. Gedw.ongen uittreding. 

a. Indien een lid verzuimt een van zijn 
verplichtingen uit deze Overeenkomst na te 
komen, kan het Fonds het Jid het recht ont
zeggen, van de hulpbronnen van het Fonds 
gebruik te maken. 

Niets in dit Artikel zal geacht worden de 
voorschriften van Artikel IV, Sectie· 6: Ar
tikel V, Sectie 5, of Artikel VI, Sectié 1 , te 
beperken. 

b . Indien een lid, na afloop van een re
delijken termijn, er in volhardt een van zijn 
verplichtingen uit . deze Overeenkomst niet 
na te komen of een meeningsverschil tus
schen een lid en het Fonds, zooals in Artikel 
IV, Sectie 6, bedoeld, blijft bestaan, dan 
kan dat lid, door een beslissing van den Raad 
van Bestuur - genomen door de meerder
heid van de Bestuurders welke de meerder
heid van het totale stemmenaantal vertegen
woordigen - verkocht worden, voor het lid
maatschap van het Fonds te bedanken. · 

c. Eene regeling zal ontworpen worden 
om te verzekeren, dat, alvorens tegen eenig 
lid de in Sectie 2 a en b hierboven beschre
ven maatregelen genomen kunnen worden, 
het lid binnen een redelijken termijn van de 
tegen hem ingebrachte bezwaren in kennis 
gesteld zal worden en behoorlijk gelegenheid 
zal krijgen zijn standpunt, zoowel mondeling 
als schriftelijk, uiteen te zetten. 

Sectie 3. Vereffening der rekeningen met 
uitgetreden leden. 

Wanneer het lid zich uit het Fonds terug
trekt, zullen de normale transacties van het 
Fonds in zijn valuta ophouden en zal de ver
effening van alle rekeningen. welke tusschen . 
het lid en het Fonds bestaan, met redelijken 
spoed volgens een tusschen het lid en het 
Fonds te treffen regeling plaats vinden. In
dien niet terstond overeenstemming bereikt 
wordt, zullen de bepalingen van Schema D op 
de vereffening der rekeningen van toepas
sing zijn. 

Artikel XVI. 

. Noodmaatregelen. 

Sectie 1. Tijdelijke opschorting. 

a. Ingeval een noodtoestand of de ont
wikkeling van onvoorziene omstandigheden 
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de werkzaamheden van het Fonds bedreigen, 
kunnen de Bewindvoerders met algemeene 
stemmen, voor een periode van niet meer dan 
één honderd en twintig dagen, de werking 
opschorten van de navolgende bepalingen: 

I. . Artikel IV 3 en 4 b. 
II. Artikel V, Sectie 2, 3, 7, 8 a en e . 
III. Artikel VI, Sectie 2. 

IV. Artikel XI, Sectie 1. 

b. Tegelijk met eenige beslissing tot tij
delijke opschorting van de werking van één 
of alle der voorgaande bepalingen, zullen , 
de Bewindvoerders eene vergadering van den · 
Raad van Bestuur tegen qen vroegst moge
lijken datum bijeenroepen. 

c. De Bewindvoerders kunnen eene op
schorting niet na verloop van één honderd 
en twintig dagen verlengen. 

Eene dergelijke opschorting kan echter 
voor een v erdere periode van niet meer dan 
twee honderd en veertig dagen verlengd wor
den, indien de Raad van Bestuur met een 
vier-vijfde meerderheid van het totale aantal 
stemmen daartoe besluit, maar zij kan niet 
verder verlengd worden, dan bij amende
ment van deze Overeenkomst ingevolge Ar
tikel XVII. 

d. De Bewindvoerders mogen, met meer -
derheid van het totale aantal stemmen, te 
allen tijde een dergelijke opschorting beëin
digen. 

Sectie 2 . Liquidatie van het Fonds. 

a . Het Fonds mag slechts bij besluit van 
den Raad van Bestuur geliquideerd worden. 
. In een noodtoestand kunnen de Bewind-. 
voerders , indien zij tot het inzicht komen, 
dat liquidatie van het Fonds noodig kan zijn, 
alle transacties tijdelijk opschorten, hangen
de de beslissing van den Raad van Bestuur. 

b. Indien de Raad van Bestuur besluit, 
het Fonds te liquideeren, zal het Fonds op 
staanden voet ophouden met het aangaan 
van transacties, behalve die welke noodig 
zijn voor het ordelijk incasseeren en liquidee
ren van zijn activa en het vereffenen van zijn 
schulden. 

Alle verplichtingen van de leden onder de
ze Overeenkomst zullen komen te vervallen, 
behalve die, welke in dit Artikel, in Artikel 
XVIII, paragraaf c, in Schema D, paragraaf· 
7 en in Schema E, vermeld zijn . 

c. De liquidatie zal volgens 'tie bepalin
gen van Schema E plaats vinden. 

Artikel XVII. 

Amendementen. 
a. Ieder voorstel betreffende het aanbren

gen van wijzigingen in deze Overeenkomst 
zal, of het afkomstig is van een lid, een be
stuurder of het College van Bewindvoerders, 
bij den voorzitter van den Raad van Bestuur 
ingediend worden, die het voorstel aan den 
Raad voor zal leggen. 

Indien het voorgestelde amendement door 
den Raad van Bestuur goedgekeurd is, zal 
het F onds bij rondschrijven of per telegram 
allen leden vragen, of zij het voorgestelde 
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----amendement aannemen. Wanneer drie-vijfde 
van de leden, welke tezamen vier-vijfde van 
het totale stemmenaantal bezitten, het voor
gestelde amendement aangenomen hebben, 
zal het Fonds hiervan kond doen door een 
officieele mededeeling daarvan aan alle le
den te zenden. 

b. Niettegenstaande de bepalingen van 
a hierboven, is het aannemen door alle leden 
noodig wanneer het een amendement geldt, 
dat wijzigingen aanbrengt in: 

I. Het recht om uit het Fonds te treden 
(Artikel XV, Sectie 1) . 

II. De bepaling, dat het quotum van-een 
lid niet gewijzigd mag worden zonder zijne 
toestemming (Artikel III, Sectie 2). 

III. De bepaling, dat de pari-waarde van 
de valuta van een lid niet gewijzigd kan wor
den, tenzij op voorstel van dat lid (Artikel 
IV, Sectie 5 b. 

c. Amendementen zullen voor alle leden 
drie maanden na den datum van de officiee
le mededeeling van kracht worden, tenzij in 
het rondschrijven of het telegram een kor
tere termijn bepaald is. 

Artikel XVIII. 

Interpretatie. 

a. leder meeningsverschil dat omtrent de 
interpretatie der voorschriften van deze 
Overeenkomst tusschen eenig lid en het 
Fonds of tusschen de leden onderling ont
staat, zal aan het College van Bewindvoer
ders ter beslissing voorgelegd worden. 

Indien eenig lid, dat niet het recht heeft 
een Bewindvoerder te benoemen, in bijzon
dere mate bij een meeningsverschil betrok
ken is, zal het het recht hebben zich te laten 
vertegenwoordigen overeenkomstig het be
paalde in Artikel XII, Sectie XII, Sectie 3 j. 

b. In elk geval, waarin de Bewindvoer
ders ingevolge a hierboven een beslissing ge
nomen hebben, mag ieder lid verzoeken, dat 
het vraagstuk naar den Raad van Bestuur, 
wiens oordeel bindend zal zijn, verwezen 
wordt. 

Hangende de uitslag van het verwijzen 
naar den Raad, kan het Fonds, voor zoover 
het dit noodzakelijk acht, op grond van de 
beslissing van de Bewi,ndvoerders handelen. 
· c. Telkens wanneer oneenigheid ontstaat 
tusschen het Fonds en een lid, dat uitgetre
den is, of tusschen het Fonds en eenig lid tij - · 
dens de liquidatie van het Fonds, zal een 
dergelijke oneenigheid onderworpen worden 
aan arbitrage door een tribunaal van drie ar
biters, waarvan één door het Fonds benoemd 
wordt, een andere door het lid of het terug
tredende lid, en één, de scheidsrechter, door 
den President van het Permanente Hof voor 
Internationale Justitie of een andere autori
teit. welke daarvoor bij een door het Fonds 
te treffen regeling aangewezen is, benoemd 
wordt, tenzij partijen anders overeenkomen. 
De scheidsrechter zal de volledige macht 
hebben alle vragen betreffende de procedure 
te beslissen, wanneer naar aanleiding daar
van oneenigheid tusschen partijen bestaat. 
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Artikel XIX. 

Verklaring van uitdrukkingen. 
Bij de interpretatie der voorschriften van 

deze Overeenkomst zullen het Fonds en de 
leden zich door het volgende laten leiden: 

a. Onder de monetaire reserves van een 
lid wordt verstaan zij n netto officieele be
zit aan goud, of inwisselbare valuta's van 
andere leden, en aan de valuta's van die 
niet-lid zijnde landen, welke door het Fonds 
opgegeven kunnen worden. 

b. Onder het officieele bezit van een lid 
wordt het overheidsbezit (dat zijn: de bezit
tingen van zijn Ministerie van Financiën, 
Centrale Bank, Egalisatiefonds of soortge
lijke met de schatkist in verband staande in
stanties) verstaan. 

c. De bezittingen van andere officieele 
instellingen of andere banken binnen zijn 
grondgebied gelegen, kunnen in elk biizonder 
geval door het Fonds, na overleg met het lid, 
geacht worden, deel uit te maken van het of
ficieele bezit, voor dat deel, waarmede zij de 
normaal voor het bedrijf benoodigde bedra
gen aanzienlijk te boven gaan; met dien ver
stande dat bij de vaststelling of, in eenig 
bijzonder geval, de bezittingen de normaal 
voor het bedrijf benoodigde bedragen aan
zienlijk te boven gaan, van de bezittingen af
getrokken zullen worden de bedragen, ver
schuldigd aan officieele instellingen en ban
ken in de gebieden van leden of hieronder 
sub d bedoelde niet-leden. 

d. Onder het bezit van een lid aan inwis
selbare valuta•~ wordt verstaan zijn bezit aan 
valuta's van andere leden, die geen gebruik 
maken van de overgangsbepaling~n van Art. 
XIV, Sectie 2, alsmede het bezit aan valu
ta's van die niet-leden, welke het Fonds van 
tijd tot tijd kan opgeven. 

De term "valuta" houdt in dit verband 
zonder beperking in: munten, papiergeld, ' 
banksaldi, bank accepten en overheidspa
pier, met een looptijd van niet langer dan 
twaalf maanden. 

e. De monetaire reserves van een lid zuL 
len berekend worden door zijn overheidsbe
zittingen te verminderen met de valuta-ver
plichtingen aan de Schatkisten, Centrale 
Bank, Egalisatie-Fondsen of soortgelijke met 
de schatkist in verband staande instanties 
van andere leden of onder d hierboven be
doelde niet-leden, alsmede gelijksoortige ver
plichtingen aan andere officieele instellingen 
of andere banken binnen het grondgebied 
van leden, of van onder d hierboven bedoel
de niet-leden. Aan dit netto bezit zullen de 
bedragen toegevoegd worden, welke volgens 
c hierboven geacht worden officieele bezit
tingen van andere officieele instellingen en 
andere banken te zijn. 

f. Onder bezit van het Fonds aan de va
luta van een lid zullen alle door het Fonds 
overeenkomstig het bepaalde in Artikel 111, 
Sectie 5, aangenomen waardepapieren be
grepen zijn. 

g. Het Fonds kan, na overleg met een lid 
dat gebrui_k maakt van de overgangsmaatre-
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gelen als in Artikel XIV, Sectie 2 bedoeld, 
bezittingen aan de valuta van dat lid, welke 
bepaalde rechten ten aanzien van omwissel
baarheid in andere valuta of in goud hebben, 
als bezittingen aan inwisselbare valuta op
vatten bij de berekening van monetaire re
serves. 

h. Voor het berekenen van de bijdragen 
in goud ingevolge Artikel 111, Sectie 3, zal 
het officieele netto bezit aan goud en U . S. 
dollars van een lid bestaan uit diens offi
cieele bezit aan goud en valuta der Vereenig
de Staten, na aftrek van het overheidsbezit 
van andere landen en het bezit van andere 
officieele instellingen en banken aan zijn va
luta, wanneer deze bezittingen speciale rech
ten ten aanzien van inwisselbaarheid in goud 
of in de valuta d er Vereenigde Staten heb
ben. 

i. Onder betalingen voor loopende trans
acties wordt betalingen verstaan, welke niet 
verricht worden uit hoofde van overmaking 
van kapitaal en die zonder uitzondering om
vatten: 

1. Alle betalingen welke uit hoofde van 
den buitenlandschen handel, andere loopen
de zaken, waaronder diensten, en normale 
kortloopende bank- en credietfaciliteiten 
verschuldigd zijn. 

2. Betalingen, welke uit hoofde van in
terest op leeningen en netto opbrengst van 
andere beleggingen verschuldigd zijn. 

.,. Betalingen, van matigen omvang ter 
aflossing van leeningen of voor afschrijving 
op directe investeeringen. 

4. Matige overmakingen voor levens
ondernoud. 

Het Fonds kan, na overleg met de betrok
ken leden, vaststellen of bepaalde omschre
ven transacties als loopende- of als kapitaal
transacties beschouwd moeten worden. 

Artikel XX. 
Slotbepallngen. 

Sectie 1. Van kracht worden. · 
Deze Overeenkomst zal van kracht worden 

wanneer zij geteekend is namens regeerin
gen, welke tezamen 65 pct. van het totaal der 
quota, in Schema A vermeld, bezitten en 
wanneer de in Sectie 2 a van dit Artikel ge
noemde documenten namens hen gedepo
need z:ijn, maar in geen geval z:al dez:e Over
eenkomst voor 1 Mei 1945 van kracht wor
den. 

Sectie 2. Onderteekening. 
a. Iedere regeering, namens welke deze 

Overeenkomst geteekend is, zal bij de Re
geering der Vereenigde Staten van Amerika 
eene oorkonde deponeeren, waarin verklaard 
wordt, dat zij deze Overeenkomst aangegaan 
is in overeenstemming met haar wetten en 
alle noodige stappen ondernomen heeft, om 
in staat te zijn al haar verplichtingen voort
vloeiende uit deze Overeenkomst, na te ko
men. 

b . Iedere regeering zal lid van het Fonds 
worden van af den datum, waarop de hier-
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boven onder a vermelde oorkonde namens 
haar gedeponeerd is, behalve dat geen regee
ring lid zal worden voordat deze Overeen
komst van kracht wordt volgens Sectie 1 van 
dit Artikel. 

c. De Regeering van de Vereenigde Sta
ten van Amerika zal de regeeringen van alle 
landen, wier namen in Schema A vermeld 
zijn en alle regeeringen die in overeenstem
ming met Artikel Il , Sectie 2, toestemming 
ontvangen om tot het lidmaatschap toe te 
treden, mededeeling doen van alle onder
teekeningen van deze Overeenkomst en van 
het deponeeren van alle oorkonden bedoeld 
onder a hierboven. 

a. T en tijde dat deze Overeenkomst na
mens haar geteekend wordt, zal iedere regee
ring aan de Regeering der Vereenigde Staten 
van Amerika één honderdste van één percent 
van haar totale bijdrage in goud of U. S. dol
lars overmaken, ten einde t egemoet te ko
men aan de administratieve uitgaven van het 
Fonds. 

De Regeering van de Vereenigde Staten 
van Amerika zal deze bedragen op een spe
ciale deposito-rekening boeken en zal ze aan 
den Raad van Bestuur van het Fonds over-

/ dragen, wanneer de eerste vergadering inge
volge Sectie 3 van dit Artikel bijeengeroepen 
is. Indien deze Overeenkomst niet per 31 D e
cember 1945 van kracht geworden is, zal de 
Regeering van de Vereenigde Staten deze 
bedragen aan de regeeringen, welke ze ge
stort hebben, terugvergoeden. 

e . De onderteekening van deze Overeen
komst zal te Washington voor de regeeringen 
der landen, wier namen in Schema A ver
meld zijn, openstaan tot 31 December 1945. 

f. Na 31 December 1945, zal dc:,ze Over
eenkomst voor onderteekening door de re
geering van elk land, dat in Overeenstem
ming met Artikel II, Sectie 2, toestemming 
ontvangen heeft om tot het lidmaatsch_ap toe 
te treden, openstaan. 

g. Door hare onderteekening van deze 
Overeenkomst, aanvaarden alle regeeringen 
dezelve èn voor zichzelve èn rl\et betrekking 
tot al haar koloniën, overzeesche gebiedsdee
len, alle gebieden onder haar protectoraat, 
suzereiniteit of autoriteit, en alle gebieden 
ten aanzien waarvan zij mandaatsrechten uit
oefenen. 

h. In het geval van r geeringen, wier 
moederland door den vijand bezet geweest 
is, kan de deponeering van de onder a hier
boven bedoelde oorkonde tot eenhonderd en 
tachtig dagen na den dag van de bevrijding 
echter de deponeering van de oorkonde dooi
eenige zoodanige regeering niet vóór afloop 
van dezen termijn plaats vindt, zal de na
mens deze regeering geplaatste handteeke
ning nietig worden en zal het deel van haar 
bijdrage, ·<'iat ingevolge het bepaalde onder d 
hierboven gestort is, teruggegeven worden. 

i. De bepalingen van de paragrafen d en 
h zullen voor iedere onderteekenende re
geering bindend worden op den datum van 
ond'erteekening. 
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Sectie 3. In werking treden van het Fonds. 

a. Zoodra deze Overeenkomst volgens 
Sectie 1 van dit Artikel van kracht wordt, 
zal ieder lid een bestuurder benoemen en zal 
het lid, dat het grootste quotum heeft, de 
eerste vergadering van den Raad van Be
stuur bijeen roepen. 

b. In de eerste vergadering van den Raad 
van Bestuur zal een regeling getroffen wor
den voor het kiezen van voorloopige bewind
voerders. De regeeringen van de vijf landen, 
die volgens Schema Ade grootste quota hou
den, zullen voorloopige Bewindvoerders be
noemen. 

Indien één of meer van die regeeringen niet 
tot het lidmaatschap toegetreden zijn, zullen 
de plaatsen, die zij in het College van Be
windvoerders zouden kunnen bezetten, open 
blijven, totdat zij tot het lidmaatschap toe
getreden zijn of tot 1 Januari 1946, welke 
van beide data het eerste valt. 

Zeven voorloopige Bewindvoerders zullen 
overeenkomstig de bepalingen van Schema 
C gekozen worden en zulleri in functie blij
ven tot den datum der eerste regelmatige 
verkiezing van Bewindvoerders, welke zoo 
spoedig mogelijk na 1 Januari 1946 gehouden 
zal worden. 

c. De Raad van Bestuur kan aan de voor
loopige Bewindvoerders alle bevoegdheden 
overdragen, behalve de bevoegdheden welke 
niet aan het College van Bewindvoerders 
overgedragen mogen worden. 

Sectie 4. Eerste vaststelling der pari
waarde van de valuta's. 

a . Wanneer het Fonds van meening is, 
dat het binnenkort in staat zal zijn een aan
vang te _maken met valutatransacties, zal 
het den leden hiervan mededeeling doen en 
zal het den leden verzoeken, binnen dertig 
dagen de pari-waarde van hun valuta's, ge
baseerd op de wisselkoersen, welke op den 
zestigsten dag voor het van kracht worden 
van deze Overeenkomst golden, op te ge
v en. Geen lid , wiens moederland door den 
vijand bezet is, zal verzocht worden zulk 
eene opgave te verstrekken, zoolang in zijn 
gebieden nog groote gevechtshandelingen 
plaats vinden of voor zoolang daarna als het 
Fonds bepaalt. Wanneer een dergelijk lid 
opgave verstrekt van de pari-waarde van zijn 
valuta, zullen de bepalingen van onderstaan
de rubriek d toepasselijk zijn. 

b. De pari-waarde, welke door een lid 
wiens moederland niet door den vijand bezet 
geweest is , opgegeven wordt zal als de par i
waarde ten opzichte van de strekking dezer 
Overeenkomst gelden, tenzif binnen negentig 
dagen na de ontvangst van het onder a hier
boven vermelde verzoek, I het lid het Fonds 
mededeelt dat het de pari-waarde onbevre
digend acht, of II het Fonds aan het lid 
mededeelt dat volgens zijn meening de pari
waarde niet J(ehandhaafd kan worden, zon
der een bero~p op het Fonds door het lid of 
anderen met zich te brengen, op een schaal 
welke nadeelig is voor het Fonds en de leden. 
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Indien ingevolge I of II hierboven eene me
dedeeling gedaan is, zullen het Fonds en het 
lid binnen een door het Fonds in het licht 
van alle ter zake dienende omstandigheden 
vastgestelden termijn, een aannemelijke pari
waarde voor die valuta overeenkomen. In
dien het Fonds en het lid binnen den zooda
nig vastgestelden termijn niet tot overeen
stemming komen, zal het lid geacht worden, 
uit het Fonds getreden te zijn op den datum 
waarop de termijn eindigt. 

c. Wanneer de pari-waarde van de va
luta van een lid ingevolge b hierboven vast
gesteld is, hetzij door verloop van negentig 
dagen zonder dat eene mededeeling gedaan 
is, hetzij bij overeenkomst nadat eene mede
deeling gedaan is, zal het lid het recht ont
vangen de valuta's van andere leden van het 
Fonds te 'koopen tot den vollen omvang in 
deze Overeenkomst toegestaan, voorzoover 
het Fonds een aanvang met valutatransacties 
gemaakt heeft. 

d. In het geval van een. lid, wiens moe
derland door den vijand bezet geweest is, 
zullen de bepalingen hierboven. onder b ver
meld van toepassing. zijn, met inachtneming 
van de volgende wijzigingen: 

I. De termijn van negentig dagen zal ver
lengd worden tot op een datum, welke door 
het Fonds en het lid óvereengekomen zal 
worden. 

II. Binnen den verlengden termijn kan 
het lid, indien het Fonds valutatransacties 
begonnen is, van het Fonds de valuta's van 
andere leden tegen zijn eigen valuta koopen, 
echte·r slechts onder de voorwaarden en tot 
de bedragen welke door het Fonds vastge
steld worden. 

III. Op ieder tijdstip vóór den onder I 
hierboven vastgestelden datum, kunnen in 
overeenstemming met het Fonds, wijzigingen. 
in de onder a hierboven opgegeven pari
waarde aangebracht worden. 

e. Indien een lid, wiens moederland door 
den vijand bezet geweest is, vóór den datum 
overeenkomstig d I hierboven vast te stellen, 
een nieuwe munteenheid aanneemt, zal de 
pari-waarde van cjeze nieuwe munt door het 
lid aan het Fonds medegedeeld worden• en 
zal het hierboven onder d bepaalde van toe
passing zijn. 

/. Met wijzigingeq in de pari-waarden, 
welke in overeenstemming met het Fonds 
ingevolge deze Sectie aangebracht zijn, zal 
geen rekening gehouden worden bij het be
palen of een voorgestelde wijziging onder I, 
II, of III van Artikel V, Sectie 5, c valt. 

g. E en lid, dat aan het Fonds de pari
waarde van de valuta van zijn moederland 
mededeelt, zal tegelijkertijd de in die valuta 
uitgedrukte waarde mededeelen van iedere 
afzonderlijke geldeenheid, wanneer die be
staat, in de gebieden ten aanzien. waarvan 
het deze Overeenkomst aanvaard heeft inge
volge Sectie 2 g van dit Artikel, maar geen 
lid zal verzocht worden mededeeling te doen 
ten aanzien van de geldeenheid van een ge
bied dat bezet geweest is door den vijand, 
terwijl daar nog groote gevechtshandelingen 
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plaats vinden of voor zoolang daarna, als het 
Fonds bepaalt. Op basis van de aldus mede
gedeelde pari-waarde, zal het Fonds de pari
waarde van iedere afzonderlijke geldeenheid 
berekenen. Eene mededeeling of opgave aan 
het Fonds volgens a, b of d hierboverf, be
treffende de pari-waarde van een valuta, zal, 
tenzij het tegenovergestelde verklaard wordt, 
tevens geacht worden de pari-waarde van alle 
afzonderlijke geldeenheden te betreffen. 
Ieder lid kan echter m~dedeeling of opgave 
doen uitsluitend de geldeenheid van het 
moederland of ieder der afzonderlijke geld
eenheden betreffend. Indien het lid zulks 
doet, zullen de bepalingen van de boven
staande paragrafen (inclusief d hierboven, 
indien een gebiedsdeel waar een aparte geld
eenheid geldig is door den vijand bezet ge
weest is) op ieder dezer geldeenheden afzon
derlijk van toepassing zijn. 

h. Het Fonds zal een aanvang maken 
met valutatransacties op een door hem vast 
te stellen datum, nadat leden, welke tezamen 
65 % van het totaal der in Schema A ver
melde quota bezitten, overeenkomstig de 
bovenstaande paragrafen van deze Sectie, 
het recht verkregen hebben de valuta's van 
andere leden te koopen, maar in geen geval 
voordat de voornaamste vijandelijkheden in 
Europa gestaakt zijn. 

i. Het Fonds kan deviezentransacties 
met ieder lid uitstellen indien de omstandig
heden van dat lid van dien aard zijn, dat zij, 
naar de meening van het Fonds, aanleiding 
zouden geven tot een gebruik van de hulp
bronnen van het Fonds, op een wijze, welke 
niet in overeenstemming met de doelstel
lingen van deze Overeenkomst of schadelijk 
voor het Fonds of de leden .zou kunnen zijn. 

j. De pari-waarde van ·de valuta's van 
Regeeringen, die den wensch te kennen ge
ven tot het lidmaatschap toe te treden na 3I 
December I945, zal in overeenstemming met 
de bepalingen van Artikel II, Sectie 2, vast- · 
gesteld worden. 

GEDAAN te Washington, in een enkel 
exemplaar, dat zal blijven berusten in de ar
chieven der Regeering van de Vereenigde 
Staten van Amerika, die gewaarmerkte af
schriften aan alle Regeeringen wier namen 
in Schema A vermeld zijn en alle Regeerin
gen, die tot het lidmaatschap toegelaten wor
den ingevolge Artikel II, Sectie 2, zal doen 
toekomen. 

Voor Abessinië: 
G . TESAMME, Dec. 27, I945. 

Voor Australië: 
Voor België: 

L. A. GOFFIN, December 27, I945. 
Voor Bolivia: 

V. ANDRADE, December 27, I945. 
Voor Brazilië: 

F ERNANDO LOBO, 27 Dec., I945. 
Voor Britsch-Indië: 

G. S. BAJPAI, 27.I2.'45. 
Voor Canada: 

L ESTER B. PEARSON, D ec. 27.'45. 
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Voor Chili: 
MARCIAL MORA M. D ec. 3I, I945. 

Voor China: , 
WEI TAO-MING 27ste dag, I2de maand, 
34ste jaar van de Republiek. 

Voor Columbia: 
C.S. DE SANTAMARIA, Dec. 27ste I945 

Voor Costa Rica: 
F . GUTIERREZ, Dec. 27, I945· 

Voor Cuba: 
GMO BELT, Dec;. 3I, I945• 

Voor de Dominicaansche Republiek: 
EMILIO G. GODOY, Dec. 28, '45. 

Voor Ecuador: 
~ GALO PLAZA, Dec. 27, '45. 
Voor Egypte: 

ANIS AZER, Dec. 27, I945• 
Voor El Salvador: 
Voor Frankrijk: 

H. BONNET, 27 Dec. I945. 
Voor Griekenland: 

C. P. DIAMANTOPOULUS, D ec. 27, '45. 
Voor Guatemala: 

JORGE GARCIA G_RANADO S, 27ste 
van December van I945• 

Voor Haiti: 
Voor Honduras: 

JULIAN R. CARCERES, Dec. 27, '45. 
Voor IJsland: 

THOR THORS, Dec. 27, I945. 
Voor Iran: 

HUSSEIN ALA, Dec. 28ste, 'I945• 
Voor Irak: 

ALI JAWDAT, Dec. 27, I945. 
Voor Liberië: 
Voor Luxemburg: 

HUGUES LE GALLAIS, Dec. 27ste, I945. 
Voor Mexico: 

A. ESPINOSA DE LOS MONTEROS, 
, Dec. 3Iste, I945• 
Voor Nederland: 

A. LOUDON, Dec. 27ste, I945• 
Voor ·Nicaragua: 
Voor Nieuw Zeeland: 
Voor Noorwegen: • 

W . MUNTHE MORGENSTIERNE, Dec. 
27ste, I945• 

Voor Panama: 
Voor Paraguay: 

CELSO R. VELAZQUEZ, Dec. 27, I945-
Voro Peru: 

H. FERNANDEZ DAVILA Dec. 3I, I945-
Voor het Philippijnsche Gemeenebest: 

CARLOS P . ROMULO Dec. 27, I945. 
~voor Polen: 

OSKAR LANGE, Dec. 27, I945. 
Voor Tsjecho-Slowakije: ' 

V . S. HURBAN, Dec. 27, I945. · 
Voor de Unie van Zuid-Afrika : 

H.T. ANDREWS, Dec. 27, I945· 
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Voor de Unie van Socialistische Sovjet Re
publieken: 
Voor Uruguay : 

CESAR MONTERO B., Dec. 27, 1945. 
Voor Venezu.ela: 
Voor het Vereenigd Koninkrijk van Groot
Brittanniëe en Noord Ierland: 

HALIFAX, Dec. 27, 1945. 
Voor de Vereenigde Staten van Amerika: 

FRED M. VINSON, Dec. 27, 1945. 
Voor Yoegoslavië: 

STANOJE SIMIC, 27 XII, 1945. 

SCHEMAA. 

Quota. 
(in millioenèn U. S . 

' dollars) 

Abessynië 
Australië 
België 
Bolivia 
Brazilië 
Britsch-Indië 
Canada 
Chili 
China 
Colombia 
Costa Rica 

. Cuba . 

Denemarken * . . . . 
Dominicaansche Repbliek' . 
Ecuador : 
Egypte 
El Salvador . 

Frankrijk 
Griekenland 
Guatamala 
Haiti 
Honduras 
IJsland 

Iran 
Irak 
Liberië 
Luxemburg 
Mexico . 
Nederland 
Nicaragua 
Nieuw Zeeland 

Noorwegen 
Panama . 
Paraguay 
Peru . . 
Philippijnsche Gemeenebest. 
Polen . 
Tsjecho-Slowakije 
Unie van Zuid-Afrika 

6 
200 

225 
10 

150 
400 

300 
50 

55° 
50 

5 
50 

* 
5 
5 

45 
2.5 

45° 
40 

5 
5 
2.5 
1 

25 
8 
0.5 

10 

9r 
275 

2 

50 

50 
0.5 

25 
15 

125 
·125 
100 

* Het quotum van Denemarken zal door 
het Fonds vastgesteld worden, nadat. de 
Deensche Regeering zich bereid verklaard 
heeft deze Overeenkomst te teekenen, maar 
voordat de onderteel,cening plaats vindt. 
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(in milliloenenU. S. 
dollars) 

Unie van Soèialistische Sovjet Repu
blieken 
Uruguay 
Venezuela 
Vereenigd Koninkrijk 
Vereenigde Staten van Noord
Amerika . 

Yoegoslavië 

SCHEMA B. 

1 ,200 

15 
15 

1.300 

2.750 

60 

Voorschriften ter zake van we1lerlnkoop 
door een lid van zijn valuta, door het Fonds 

gehouden. 

1. Bij het bepalen van de mate waarin 
een lid zijn valuta, door het Fonds gehouden, 
zal terugkoopen, ingevolge Artikel V, Sectie 
7 b met iedere soort van monetaire reserve, 
d .w.z met goud en met iedere inwisselbare 
valuta, zal de volgende regeling, behoudens 
het onder 2 beDaalde, van toepassing zijn: 

a. Indien de monetaire reserves van een 
lid gedurende het jaar niet toegenomen zijn, 
zal het aan het Fonds te betalen bedr~g over 
alle soorten van reserves verdeeld worden, 
naar verhouding van de grootte van die re
serves aan het einde van het jaar door het lid 
gehouden. 

b. Indien de monetaire reserves van een 
lid gedurende het jaar toegenomen zijn, zal 
een deel van het aan het Fonds te betalen 
bedrag, gelijk aan de helft van de toename, 
over die soorten van reserves, welke toege
nomen zijn, verdeeld worden in verhouding 
tot het bedrag, waarmede ieder van haar toe
genomen is. Het overige deel van het aan het 
Fonds te betalen bedrag zal verdeeld wor
den over alle soorten reserves, naar verhou
ding van de grootte van die reserves aan het 
einde van het jaar door het lid gehouden. 

c. Indien, nadat alle ingevolge Artikel V, 
Sectie 7 b vereischte wederinkoopen plaats
gevonden zouden hebben, het resultaat een 
van de in Artikel V , Sectie 7 c bepaalde gren
zen zou overschrij den, zal het Fonds verlan
gen, dat de door de leden te verrichten we
derinkoopen in verhouding plaats vinden op 
zulk een wijze, dat de limites niet overschre
den zullen worden. 

2 , Het Fonds zal onder het bepaalde bij 
Artikel V, Sectie 7 ben c niet de valuta van 
eenig niet-lid verwerven. 

3. Bij het berekenen van monetaire re
serves en de toename van monetaire reserves 
gdurende eenig jaar in verband met Artikel 
V, Sectie 7 b en c, zal, indien niet op andere 
wijze door het lid dergelijke posten afgetrok
ken zijn, geen rekening gehouden worden met 
eenige toename van die monetaire reserves, 
welke het gevolg is van het feit, dat een va
luta, welke tevoren niet omwisselbaar was, 
gedurende het jaar wel omwi~selbaar gewor
den is; of tengevolge van bezittingen, wel
ke de opbrengst van een gedurende het jaar 
opgenomen leening op langen of middelma
tigen termijn vormen of welke overgemaakt 
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of gereserveerd zijn ter aflossing van een lee
ning gedurende het daaropvolgende jaar, 
plaats gevonden heeft. 

4. In het gev?_l van leden, wier Ill':'eder
land door den v1Jand bezet geweest 1s, ·zal 
met het goud, dat gedurende vijf jaren na 
het van kracht worden van deze overeen
komst, nieuw gewonnen is uit mijnen, welke 
bi:nnen zijn landsgrenzen liggen, bij de be
rekening van hun monetaire reserves of de 
toename van hun monetaire reserves geen re
kening gehouden worden. 

SCHEMA C. 

Verkiezing van Bewindvoerders. 

I . De verkiezing van de te kiezen be
windvoerders zal plaats vinden bij stemming 
van de bestuurders, welke krachtens Artikel 
XII, Sectie 3 b III en IV het recht hebben 
om te stemmen. 

2. Bij het stemmen voor de vijf volgens 
Artikel XII, Sectie 3 b III t e kiezen bewind
voerders, zal ieder der stemgerechtigde be
stuurders alle stemmen, waarop hij volgens 
Artikel XII, Sectie ;<; a recht heeft, op één 
persoon uitbrengen. De vijf personen, waar
op het grootste aantal stemmen uitgebracht 
is, zullèn bewindvoerders zijn, onder voor
waarde dat geen persoon, die minder dan 
negentien percent van het totaal aantal stem
men dat uitgebracht kan worden (gerechtig
de stemmen) op zich uitgebracht ziet, als ge-
kozen beschouwd zal worden. • 

3. Wanneer bij de eerste stemming geen 
vijf personen gekozen worden, zal een tweede 
stemming plaats vinden waarbij de persoon, 
welke het kleinste aantal stemmen op zich 
vereenigde, niet meer voor verkiezing in 
aanmerking komt en waarbij slechts stem
men zullen a de bestuurders, welke bij eerste 
stemming op een niet gekozen persoon stem
den, b de bestuurders, wier stemmen voor een 
gekozen persoon, overeenkomstig 4 hier
onder, geacht worden, het aantal stemmen 
op dien persoon uitgebracht, boven twintig 
percent van alle gerechtigde stemmen ge
bracht te hebben. 

4. Bij het vaststellen of de stemmen, 
welke door een bestuurder uitgebracht zijn, 
geacht moet worden het totaal voor eenig 
persoon boven twintig percent van de ge
rechtigde stemmen gebracht te hebben, zul
len de twintig percent geacht worden te be
vatten, ten eerste de stemmen van den be
stuurder, die het grootste aantal stemmen 
op dien persoon uitgebracht heeft, vervol
gens de stemmen van den bestuurder, die het 
op één na grootste aantal uitgebracht heeft 
en ioo voorts, totdat twintig percent be
reikt is. 

5. Iedere bestuurder, waarvan een ge
deelte van diens stemmenïn aanmerking ge
nomen moet worden om het totaal, op eenig 
persoon uitgebracht, boven de negentien 
percent te brengen, zal geacht worden al zijn 
stemmen op dien persoon uit te brengen, 
zelfs indien het totaal aantal stemmen voor 
dien persoon daardoor de twintig percent 
overschrijdt. 
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6. Indien na de tweede stemming geen 
vijf personen gekozen zijn, zullen verdere 
stemmingen volgens gelijke beginselen ge
houden worden, totdat vijf personen geko
zen zijn, met dien verstande dat, nadat vier 
personen gekozen zijn, de vijfde bij eenvou
dige meerderheid van de overgebleven stem
men gekozen kan worden en beschouwd zal 
worden met al die stemmen gekozen te zijn, 

7. De door de Amerikaansche Republie
ken ingevolge Artikel XII, Sectie 3 b IV te 
kiezen bewind~oérders, zullen als volgt ge
kozen worden: 

a. Ieder der bewindvoerders zal afzon
derlijk gekozen worden. 

b. Bij de verkiezing van den eersten be
windvoerder zal iedere bestuurder, welke een 
tot stemmen gerechtigde Amerikaansche Re
publiek vertegenwoordigt, op één persoon 
alle stemmen waartoe hij gerechtigd is, uit
brengen. Degene, die het grootste aantal 
stemmen verkrijgt, zal gekozen zijn, mits hij 
niet minder .dan vijf en veertig percent van 
het totale· aantal stemmen verkregen heeft. 

c. Indien geen persoon bij de eerste stem
ming gekozen is, zullen verdere stemmingen 
gehouden word~n. bij . ieder waarvan de per
soon, welke het kleinste aantal stemmen ver
krijgt, af zal vallen, totdat één persoon een 
voldoend aantal stemmen op zich vereenigt, 
om ingevolge b hierboven gekozen te zijn. 

d. Bestuurders, wier stemmen tot ver
kiezing van den eersten bewindvoerder heb
ben bijgedragen, zullen geen deel nemen aan 
de verkiezing van den tweeden bewindvoer
der. 

e. Personen, welke bij de eerste verkie
zing niet verkozen werden, zullen niet uit
gesloten zijn bij de verkiezing van den twee
den bewindvoerder. 

f. Een meerderheid van de stemmen, 
welke uitgebracht kunnen worden, zal noo
dig zijn voor de verkiezing van den tweeden 
bewindvoerder. Indien bij eerste stemming 
niemand de meerderheid behaalt, zullen ver
dere stemmingen gehouden worden, bij ieder 
wàarvan de persoon, welke het kleinste aan
tal stemmen ontvangt, .af zal vallen, totdat 
een persoon de meerderheid verkrijgt. 

g. De tweede bewindvoerder zal be
schouwd worden met alle stemmen gekozen 
te zijn, welke bij de stemming waarin hij ge, 
kozen werd, uitgebracht konden worden. 

SCHEMA D. 
Vereffening der rekeningen met uit• 

tredende leden. 

I. Het Fonds zal verplicht zijn aan een 
uittredend lid een bedrag uit te betalen, ge
lijk aan diens quotum. plus alle andere door 
het Fonds aan h et lid verschuldigde bedra
gen, verminderd met alle aan het Fonds ver
schuldigde bedragen, daaronder begrepen 
kosten, welke na den datum van zijn terug
treden ontstaan; maar geen betaling zal 
plaats vinden vóór zes maanden na den da
tum van terugtreding. De betalingen zullen 
geschieden in de valuta van het uittredende 
lid. 
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2. Indien het bezit van het Fonds aan de 
valuta van het terugtredende lid niet toe
reikend is voor de betaling van het door het 
Fonds verschuldigde netto bedrag, zal het 
saldo in goud betaald worden, of op overeen
gekomen andere wijze. 

Indien het Fonds en het lid niet binnen 
zes maanden na den dag van uittreding tot 
overeenstemming komen, zal de desbetref
fende valuta welke in het bezit van het 
Fonds is, op staanden voet aan het terug
tredende lid uitbetaald worden. Eenig nog 
verschuldigd saldo, zal in tien half-jaarlijk
sche termijnen betaald worden gedurende • 
de vijf daaropvolgende jaren. Iedere zoo
danige termijn zal, naar keuze van het 
Fonds, èf in de valuta van het teruggetreden 
lid, welke na diens terugtreden verkregen is, 
èf door levering van goud geschieden. 

3. Indien het Fonds met betaling van een 
van de overeenkomstig hierbovenstaande pa
ragrafen verschuldigde termijnen in gebreke 
blijft, zal het teruggetreden lid het recht 
hebben, betaling van het Fonds te eischen 
in iedere valuta welke in het bezit van het 
Fonds is, met uitzondering van eenige va
luta, welke ingevolge artikel VII, Sectie 3, 
schaarsch verklaar~is. 

4. Indien het bezit van het Fonds aan 
de valuta van een teruggetreden lid het aan 
dat lid verschuldigde bedrag overtreft, en 
indien omtrent de vereffening der rekenin
gen binnen zes maanden na den datum van 
uittreding geen overeenstemming bereikt is, 
zal het gewezen lid verplicht zijn het bedrag 
van zijn valuta, dat zijn quotum te boven 
gaat, met goud terug te koopen, of, naar 
keuze van het lid, met de valuta's van de 
leden, welke ten tijde van de terugkoop om
wisselbaar zijn. De terugkoop zal tegen de 
ten tijde van het terugtreden uit het Fonds 
geldende pariteit geschieden. Het terugge
treden lid zal de volledige terugkoop binnen 
vijf jaren na den datum van zijn terugtreden 
bewerkstelligen, of binnen een langeren, door 
het Fonds vast te stellen; periode, maar het 
zal niet verplicht zijn in eenige half-jaarlijk
sche periode meer dan een tiende deel terug 
te koopen van het bedrag, waarmede het 
bezit van het Fonds aan zijn valuta zijn 
quotum overtreft, vermeerderd met verdere 
bedragen aan die valuta, welke gedurende 
een dergelijke half-jaarlijksche periode nog 
verkregen zijn. Indien het teruggetreden lid 
aan deze verplichting niet voldoet, kan het 
Fonds op ordelijke wijze het bedrag, dat 
teruggekocht had moeten worden, op iedere 
markt liquideeren. 

s. Ieder lid, dat de valuta van een lid, dat 
teruggetreden is, wenscht te verkrijgen, zal 
deze van het Fonds koopen, voorzoover eerst
genoemd lid het recht heeft gebruik te ma
ken van de middelen van het Fonds en zulke 
valuta overeenkomstig 4 hierboven beschik
baar is. 

6. Het teruggetreden lid garandeert te 
allen tijde het onbeperkt gebruik van de 
valuta, die overeenkomstig 4 en s hierboven 
verkocht is, voor aankoop van goederen of 
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voor betaling van bedragen, welke aan hem
zelf of aan personen binnen zijn grondgebied 
verschuldigd zijn. Het zal het Fonds schade
loos stellen voor ieder verlies, dat ontstaat 
uit een verschil tusschen de pari-waarde van 
zijn valuta op den datum van terugtreden 
en de waarde, welke het Fonds bij verkoop 
overeenkomstig 4 en s hierboven ontvangt. 

7. Voor het geval dat het Fonds in liqui
datie treedt volgens Artikel XVI, Sectie 2, 

binnen 6 maanden na den datum waarop het 
lid teruggetreden is, zal de rekening tusschen 
het Fonds en die regeering in overeenstem
ming met Artikel XVI, Sectie 2 en Schema E 
vereffend worden. 

SCHEMA E. 

Wijze van Liquidatie. 

I, In geval van liquidatie zal de betaling 
der schulden van het Fonds, de terugbetaling 
der bijdragen daargelaten, den voorrang heb
ben bij de verdeeling der activa van het 
Fonds. 

Bij de betaling van iedere zoodanige 
schuld, zal het Fonds zijn activa in onder
staande volgorde aanwenden: 

a. de valuta waarin de schuld luidt; 
b. goud; 
c. alle andere valuta's, voor zoover mo

gelijk in vèrhouding tot de quota der leden. 
2. Na voldoening der verplichtingen van 

het Fonds in overeenstemming met I hier
boven, zal het saldo van de activa van het 
Fonds in de volgende verhouding toegewezen 
worden: 

a. Het Fonds zal zijn bezit aan goud 
over die leden verdeelen, waarvan het bezit 
van het Fonds aan hun valuta beneden hun 
quota is. Deze leden zullen het aldus ver
deelde goud ontvangen in verhouding tot de 
mate, waarin hun quota het bedrag aan hun 
valuta's, doqr het Fonds gehouden, over
treffen. 

b. Het Fonds zal ieder lid de helft van 
het bezit van het Fonds aan zijn valuta toe
deelen, lll!!llr deze verdeeling zal niet meer 
bedragen, dan vijftig percent van diens quo
tum. 

c. Het Fonds zal het restant van zijn be
zit aan iedere valuta over alle leden verdee
len in verhouding tot de aan de leden na de 
uitdeelingen overeenkomstig él en b hierbo'I 
ven verschuldigde bedragen. 

:i- Ieder lid zal het ingevolge 2 c hier
boven aan andere leden toegewezen bedrag 
van zijn valuta terugkoopen en zal met het 
Fonds binnen drie maanden na de beslissing 
tot liquidatie, een ordelijke procedure voor 
dezen wederinkoop overeenkomen. 

4. Indien een lid binnen den hierboven 
onder :i vermelden termijn van drie maan
den niet met het Fonds tot overeenstemming 
gekomen is, zal het Fonds de volgens 2 c aan 
dat lid toegewezen valuta's van andere leden 
gebruiken voor den wederinkoop van zijn 
valuta, welke aan de andere leden toegewe
zen is. Iedere valuta, welke aan een lid toe
gewezen is, dat niet tot overeenstemming ge-



1946 

komen is, zal, voor zoover mogelijk, gebruikt 
worden om de valuta van dat lid, welke aan 
leden toegewezen is, die wel met het Fonds 
ingevolge :i hierboven, tot overeenstemming 
gekomen zijn, terug te koopen. 

5. Indien een lid in overeenstemming 
met 3 hierboven, met het Fonds tot overeen
stemming gekomen is, zal het Fonds de va
luta's van de andere leden, welke aan dat lid 
ingevolge 2 c hierboven toegewezen zijn, ge
bruiken, om de valuta van dat lid, welke aan 
de andere leden toegewezen is, die met het 
Fonds tot overeenstemming gekomen zijn, als 
onder 3 hierboven. terug te koopen. Ieder 
on die wûze teruggekocht bedrag zal inge
kocht worden in de valuta van het lid, waar
aan het toegewezen was. 

6. Na uitvoering der bovenstaande para
grafen, zal het Fonds aan ieder lid de over
blijvende valutabedragen uitbetalen, welke 
het nog voor rekening van dat lid houdt. 

7. Ieder lid, wiens valuta aan andere le
den ingevolge 6 hierboven toegewezen is, zal 
deze valuta terugkoopen tegen goud, of naar 
keuze, tegen de valuta van het lid, dat den 
terugkoop verzoekt, of op iedere andere 
wijze, welke tusschen hen overeengekomen 
wordt. Indien de betrokken leden niet anders 
overeenkomen, zal het lid, dat tot weder
inkoop verplicht is, dezen binnen vijf jaren 
na den datum van toewijzing voltooien, maar 
zal niet verplicht zijn gedurende eenige half
jaarlijksche periode meer terug te koopen, 
dan een tiende van het aan ieder lid toege
wezen bedrag. Indien het lid aan deze ver
plichting niet voldoet, kan het bedrag, dat 
teruggekocht had moeten worden, op orde
lijke wijze op eenige markt geliquideerd 
worden. 

8. Ieder lid, wiens valuta volgens 6 hier
boven, aan andere leden toegewezen is, ga
randeert te allen tijd een onbeperkt gebruik 
daarvan voor den aankoop van goederen of 
voor betaling van bedragen, welk aan hem
zelf of aan personen binnen zijn grondgebied 
verschuldigd zijn. Ieder lid, dat op deze wijze 
verplicht is, stemt er in toe andere leden 
schadeloos te stellen voor alle verliezen, 
welke ontstaan uit een verschil tusschen de 
pari-waarde van zijn valuta op den datum, 
waarop de .beslissing tot liquidatie van het 
Fonds genomen is, en de waarde, welke die 
leden bij verkoop van zijn valuta ontvangen 
hebben. 

ARTIKELEN DER OVEREENKOMST 
BETREFFENDE DE INTERNATIONALE 

DANI( VAN HERSTEL EN ONT
WIKJ{ELING. 

De Regeeringen, namens welke deze Over
eenkomst geteekend is, komen overeen als 
volgt: " 

INLEIDEND ARTIKEL. 

De Internationale Bank voor Herstel en 
Ontwikkeling is opgericht en zal handelen 
in overeeru,temrning met de volgende be
palingen: 
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Artikel I. 

Doelstelllngen. 

De doelstellinge{l van de Bank zijn~ 
I. Het meewerken tot den wederopbouw 

en de ontwikkeling van de gebieden der le
den door vergemakkelijking van de investee
ring, van kapitaal voor productieve doelein
den met inbegrip van het herstel van de door 
oorlog vernietigde of ontwrichte volkshuis
houdingen, de omschakeling van productieve 
krachten op vredesdoeleinden en de aan
moediging van de ontwikkeling van produc
tie-mogelijkheden en hulpbronnen in minder 
ontwikkelde gebieden. 

II. Het bevorderen van particuliere in
vesteeringen in het buitenland door middel 
van garanties of deelnemingen in leeningen 
en andere investeeringen door particuliere 
beleggers bewerkstelligd; en wanneer parti
culier kapitaal niet tegen r_edelijke voor
waarden te verkrijgen is, het aanvullen van 

· particuliere investeeringen, door op aanne
_melijke voorwaaraen gelden voor productieve 
doeleinden beschikbaar te stellen uit haar 
eigen kapitaal, door haar opgenomen gelden 
en uit haar andere hulpbronnen. 

III. Het bevorderen van een op langen 
termijn evenwichtigen groei van den inter
nationalen handel en de handhaving van het 
evenwicht in de betalingsbalansen door de 
aanmoediging van internationale investee
ringen ten behoeve van de ontwikkeling van 
de productieve hulpbronnen der' leden, daar_ 
door medewerking verleenend aan de verhoo
ging van het productievermogen, van den 
levensstandaard en van de arbeidsvoorwaar
den in hun gebieden. 

IV. H et afsluiten der door haar verstrekte 
of gegarandeerde leeningen in verl;>and met 
internationale leeningen, welke door andere 
kanalen gegeven werden, op dusdanige wijze, 
dat de meer nuttige en dringende projecten, 
zoowel groote als kleine, het eerst ter hand 
zullen ~rden genomen. 

V. Het leiden harer zaken- onder behoor
lijk rekening houden met den invloed van 
internationale investeeringen op den econo
mischen toestand in de gebieden der leden 
en, in de jaren onmiddellijk op den oorlog 
volgende, het verleenen van hulp bij het tot 
stand brengen van een ongestoord~n over
gang van een oorlogs_ naar een vredesecono
mie. 

De Bank zal zich in al haar beslissingen 
laten leiden door de doelstellingen, hierboven 
tot uitdrukking gebracht. 

Artikel II. 

Lidmaatschap en Kapitaal der Bank. 

Sectie r. Lidmaatschap. 

a. De oorspronkelijke leden van de Bank 
zullen die leden van het Internationale Mo
netaire Fonds zijn, die vóór den in Artikel 
XI, Sectie 2 e, vermelden datum tot het lid
maatschap der Bank toetreden. 

b. Het lidmaatschap zal voor de andere 
leden van het Fonds openstaan, op de tijd-
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stippen en in overeenstemming met de voor
waarden, welke door de Bank kunnen wor
den vastgesteld. 

Sectie 2. Maatschappelijk Kapitaal. 
a. Het maatschappelijk kapitaal der Bank 

zal } ID ooo ooo ooo bedragen, uitgedrukt in 
U.S. dollars van het gewicht en het gehalte, 
geldende op I ·Juli I944· Het kapitaal zal 
verdeeld zijn in IDO ooo aandeelen, elk met 
een pari-waarde van ~ IDO ooo, waarop de in
schrijving uitsluitend voor leden open staat. 

b. Het kapitaal kan, wanneer de Bank 
dit raadzaam acht, met drie-vierde meerder
heid van het totale aantal stemmen ver
hoogd worden. 

Sectie 3. Inschrijving op aandeelen. 
a. I eder lid zal op de aandeelen van ·het 

kapitaal der Bank inteekenen . Het minimum 
aantal aandeelen waarvoor door de oorspron
keliike leden ingeteekend dient te worden , is 
in Schema A vermeld. 

Het minimum aantal aandeelen waarvoor 
door andere leden ingeschreven dient te wor
den, zal door de Bank vastgesteld worden, 
die een voldoende groot deel van haar kàpi
taal voor inschrijving door dergelijke leden 
zal reserveeren. 

b. De Bank zal regelen vaststellen in· 
zake de voorwaarden waarond'er de leden, 
boven hun minimum inteekening in het ka
piJ:aal der Bank kunnen deelnemen. 

c . Indien het maatschappelijk kapitaal 
der Bank verhoogd wordt, zal ieder lid eene 
redelij ke gelegenheid krij gen, om onder de 
voorwaarden. welke de Bank vaststellen zal, 
op een evenredig deel van de verhooging in 
te schrijven, gelijkstaand met de verhouding, 
waarin zijn tot hiertpe genomen aandeelen 
tot het totale kapitaal van de Bank staan, 
maar geen lid zal verplicht zijn in eenig deêl 
van het verhoogde kapitaal deel te nemen. 

Sectie 4. Emissiekoers der aandeelen. 
Aandeelen, welk deel uitmaken van de 

minimum-inschrijvingen van oorspronkelijke 
leden, zullen à pari uitgegeven worden. 

Verdere aandeelen zullen à pari uitgege
ven wordèn, t enzij de Bank bij mee·rderheid 
van het totale aantal stemmen onder bijzon
dere omstandigheden besluit, ze op andere 
voorwaarden te emitteeren. 

Sectie 5. Verdeeling van en storting op het 
geplaatste kapitaal. 

De inschrijving van ieder lid zal als volgt 
in twee deelen verdeeld worden : 

I. Twintig percent zal betaald worden of 
opgevorderd kunnen worden krachtens Sectie 
7 I van dit Artikel naar mate de Bank dit 
voor hare zaken noodig heeft. 1 

II. De resteerende tachtig percent zullen 
slechts door de Bank opgevorderd worden, 
wanneer dit vereischt is voor het nakomen 
van verplichtingen van de Bank, aangegaan 
krachtens Artikel IV, Sectie I a , II en III. 

Oproepingen tot storting van niet-betaalde 
inschrijvingen zullen •voor alle aandeelen ge
lijk zijn. 
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Sectie 6. Beperking der aansprakelijkheid. 
Aansprakelijkheid uit hoofde van aandee

len zal beperkt zijn tot het niet-betaalde 
gedeelte van den prij s van uitgifte der aan
deelen. 

Sectie 7. Wijze van betalinR der inschrij• 
vingen op aandeelen. 

De betaling der inschrijvingen op aandee
len zal in goud of in U.S.-dollars en in de 
valuta der leden geschieden als volgt: 

I. krachtens Sectie 5 I van -dit Artikel, 
zal twee percent van den prijs van ieder aan
deel in goud of U.S.-dollars betaalbaar zijn, 
en, wanneer verdere storting gevorderd 
wordt, zullen de overige achttien percent in 
de valuta van het lid betaald worden; , 

II. wanneer eene storting krachtens Sec
tie .5 II gevorderd wordt. k an deze naar 
keuze van het lid geschieden of in goud of in 
U .S.-dollars of in de valuta, welke benoodigd 
is om aan de verplichtingen te voldoen, waar -
voor storting gevorde ·d wordt; 

III. wanneer een lid betalingen ingevol
ge I en II hierboven , in welke valuta dan 
ook, verricht, zullen deze betalingen verricht 
worden in bedragen, welke in waarde gelijk 
zijn aan de verplichting van het lid, waarvan 
betaling gevorderd wordt. 

Deze verplichting zal een evenredig deel 
zijn van het gestorte aandeelenkapitaal der 
Bank, als vastgesteld en omschreven in Sec
tie 2 van dit Artikel. 

Sectie 8. Tijdstip van betaling der 
inschrijvingen. 

a. De twee percent, op ieder aandeel in 
goud of U .S.-dollar te betalen ingevolge Sec
tie 7 I van dit Artikel, zullen binnen zestig 
dagen na den datum, waarop de Bank haar 
werkzaamheden aanvangt, gestort worden, 
onder voorwaarde dat: 

I. ieder oorspronkelijk lid van de Bank, 
wiens moederland geleden heeft door vijan
delijke bezetting of gevechtshandelingen in 
den huidigen oorlog, het recht zal verkrijgen, 
de betaling van een half percent tot vijf jaren 
na dien datum uit te stellen; 

1 II. een oorspronkelijk lid, dat deze be
taling niet kan verrichten, aangezien het nog 
niet het bezit herkregen heeft van zijn goud
reserves, welke nog steeds in beslag genomen 
of geblokkeerd zijn ten gevolge van den oor- -
log, iedere betaling kan uitstellen tot zoo
danigen datum, als de Bank vast zal stellen. 

b. Het restant van den prijs van ieder 
aandeel, krachtens Sectie 7 I van dit Artikel 
betaalbaar, zal betaald worden op de wijze 
en het tijdstip, als door de Bank gevorderd, 
onder voorwaarde dat: 

I. de Bank, binnen één jaar na aanvang 
van haar werkzaamheden, niet minder dan 
acht percent van den prijs van het aandeel 
zal opvorderen boven de betaling van twee 
percent, zooals hierboven onéier a vermeld; 

II. de betaling van niet meer dan vijf 
percent van den prijs van het aandeel in 
eenige periode van drie maanden gevorderd 
zal worden . 
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Sectie 9. Handhaving van de waarde van 
bepaalde valutabezittingen der Bank. 

a. Steeds wanneer I de pari-waarde van 
de valuta van een lid teruggebracht wordt, 
of II de buitenlandsche waarde van de valuta 
van een lid, naar de meening van de Bank, 
binnen het grondgebied van dat lid in aan
merkelijke mate gedeprecieerd is, zal het lid 
binnen een redelijken termijn een aanvul
lend bedrag van zijn eigen valuta aan de 
Bank betalen, voldoende om de waarde te 
handhaven, zooals die ten tijde van de eer
ste inschrijving was, van de bedragen aan de 
valuta van dat lid, welke door de Bank ge
houden worden en welke aflcomstig zijn van 
oorspronkelijk door het lid mm de Bank in
gevolge Artikel Il, Sectie 7 I betaalde va
luta, van valuta als in Artikel IV, Sectie 2 b 
bedoeld, of van aanvullende valuta, verstrekt 
volgens de voorschriften van deze paragraaf 
en welke door het lid niet teruggekocht zijn 
met goud of met de valuta van eenig lid, 
welke voor de Bank aanvaardbaar is. 

b. Steeds wanneer de pari-waarde---van 
de valuta van een lid verhoogd wordt, zal 
aan een dergelijk lid door de Bank binnen 
een redelijken termijn een bedrag aan de 
valuta van dat lid terugvergoed worden, ge
lijk aan de toename in de waarde van de be
dragen aan die valuta, hierboven sub a om
schreven. 
· c. De hierboven genoemde bepalingen 
kunnen door de Bank ter zijde gesteld wor
den. wanneer een uniforme proportioneele 
wijziging in de pari-waarde van de valuta's 
van al haar leden door het -Internationale 
Monetaire Fonds tot stand gebracht wordt. 

Sectie 10. Beperking van het beschikkings-
recht over de aandeelen. 

De aandeelen zullen niet op eenige wijze 
verpand of bezwaard worden en zullen 
slechts aan de Bank overdraagbaar zijn. · 

Artikel 111. 
Algemeene voorschriften betreffende 

leeulngen en garanties. 

Sectie r. Gebruik der hulpbronnen. 
a. De middelen en de faciliteiten van de 

Bank zullen uitsluitend ten voordeele van 
de leden gebruikt worden, waarbij naai- bil
lijkheid rekening zal gehouden worden ge
lijkelijk met projecten voor ontwikkeling en 
projecten voor wederopbouw. 

b. Ten einde het herstel en den weder
opbouw van de volkshuishoudingen van de 
leden te vergemakkelijken, wier moederland 
zwaar verwoest is door vijandelijke bezet-

• ting of gevechtshandelingen, zal de Bank, bij 
het vaststellen van de voorwaarden en be
palingen van aan dergelijke leden verstrekte 
leeningen, bijzonde,e aandacht schenken aan 
het verlichten van den financieelen last en 
het bespoedigen van de voltooiing van der
gelijk herstel en wederopbouw. 

· Sectie 2. Verkeer tusschen de leden 
en de Bank. 

Ieder lid zal slechts in verbinding met de 
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Bank treden door middel van zijn Ministerie 
van Financiën, Centrale Bank, Egalisatie
fonds of een andere soortgelijke met de 
Schatkist in verband staande instantie, ter
wijl de Bank slechts met of door middel van 
dezelfde instanties met de leden in verbin
ding zal treden. 

Sectie 3. Beperkingen ten aanzien van 
garanties en /eeningen van de Bank. 

Het totaal uitstaande bedrag aan garan
ties, deelnemingen in leeningen en directe 
leeningen door de Bank verstrekt, mag te 
geenen tijde verhoogd worden, indien door 
eene dergelijke verhooging het totaal, hon
derd percent van het onaangetaste geplaatste 
kapitaal, reserves en surplus der Bank te 
boven zou gaan. 

Sectie 4. Voorlll'aarden, waarop de Bank 
garanties of /eenin(:en kan verstrekken. 
De Bank kan leeningen garandeeren, er 

aan deelnemen, of zelf verstrekken aan elk 
lid of eenig staatkundig onderdeel daarvan 
en aan iedere handels-, industrie- of land
bouwonderneming in de grondgebieden van 

.çen lid, onder de volgende voorwaarden: 
r. Dat, wanneer het lid, in wiens grond

gebieden het project gelegen is, niet zelf de 
leening opneemt, het lid of de Centrale Bank 
of een overeenkomstige instantie van het 
lid, welke voor de Bank aanvaardbaar is, de 
terugbetaling van de hoofdsom en de beta
ling van de renten en andere lasten der lee
ning ten volle garandeert. 

2. Dat de Bank overtuigd is, dat de cre
dietnemer onder de bestaande marktverhou
dingen niet in staat zou zijn op andere wijze 
de leening ·op te nemen onder voorwaarden, 
welke naar de meening van de Bank voor 
den credietnemer redelijk zijn. 

3. Dat een bevoegde commissie, als voor
zien in Artikel V, Sectie 7, een schriftt!lijk 
rapport ingediend heeft, waarin het plan, na 
een zorgvuldig onderzoek van de verdiensten · 
van het voorstel, aanbevolen wordt. 

4. Dat naar de meening der B ank de 
rentevoet en andere kosten redelijk zijn en 
deze rente, kosten en plan van aflossing van 
de hoofdsom bii het project passen. 

5. Dat bij het verstrekken of garandee
ren van een leening, de Bank de noodige aan
dacht aan de vooruitzichten schenkt, dat de 
credietnemer, en, indien de credietnemer 
geen lid is, dat de borg, in staat zal zijn om 
zijn uit de leening voortvloeiende verplich
tingen na te komen; en dat de Bank met 
beleid zal optreden, zoowel in.pet belang van 
het bepaalde lid in wiens gebieden het pro
ject is gelegen, als in het belang van alle 
leden. 

6. Dat de Bank bij het garandeèren van 
een door andere beleggers verstrekte ·leening 
een passende vergoeding voor haar risico 
ontvangt. 

7. Dat de leeningen, welke door de Bank 
verstrekt of gegarandeerd worden, behalve 
onder bijzondere omstandigheden, voor be
paalde projecten voor wederopbouw of ont
wikkeling zullen dienen. 
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Sectie 5. Aanwending van leeningen, ge
garandeerd of verstrekt door de Bank, of 

waarin de Bank heelt deelgenomen. 

a. De Bank zal niet de voorwaarde stel-
- len, dat het provenu van een leening in de 

gebieden van een bepaald lid of bepaalde le
den besteed moet worden. 

b. De Bank zal maatregelen treffen, om 
te verzekeren dat het provenu van iedere 
leening uitsluitend gebruikt wordt voor het 
doel, waarvoor de 1eening verstrekt werd, 
daarbij de noodige aandacht gevende aan 
overwegingen van zuinigheid en efficiency 
en zonder rekening te houden met politieke 
of andere niet-economische invloeden of 
overwegingen. 
· c. In het geval varf door de Bank ver
strekte leeningen, zal zij ten name van den 
credietnemer een rekening openen en deze 
rekening voor het bedrag der leening, in de 
valuta of de valuta's waarin de leening 
luidt, crediteeren. De Bank zal den crediet
nè mer uitsluitend veroorloven, om ten laste 
van die rekening gelden op te nemen, ten 
behoeve van uitgaven in verband met het 
project naarmate deze moeten worden · ge
daan. 

Artikel IV. 

Werkzaamheden. 
Sectie r. Wijzen van verstrekken of ver

gemakkelijken van Jeeningen. 

a . De Bank kan leeningen, die aan de 
algemeene vobrwaarden van Artikel III vol
doen, op een van de volgende wijzen ver
strekken of vergemakkelijken: 

I. Door het verstrekken van of het deel
nemen aan directe ,leeningen uit haar eigen 
geldmiddelen, overeenkomende met haar on
aangetast gestort kapitaal en !\Prplus en, be
houdens het bepaalde in Sectie 6 van dit 
Artikel, haar reserves. 

II. Door het verstrekken van of deelne
men aan directe leeningen uit middelen, wel
ke op de markt van ·een lid opgenomen, of op 
andere wijze door de Bank geleend zijn. 

III. Door het geheel of gedeeltelijk ga
randeeren van leeningen, welke door parti
liere beleggers via de gebruikelijke investee
ringskanalen verstrekt zijn. 

b . De Bank kan op grond van het hier
bovén vermelde onder a II gelden opnemen 
of volgens a III leeningen garandeeren, doch 
slchts met goedkeuring van het lid, op wiens 
markt de gelden opgenomen worden en van 
het lid în wiens valuta de leening is uitge
drukt en slechts indien deze leden er in toe
stem~en, dat de opbrengsten in de valuta 
van eenif ander lid zonder beperkingen kun
nen worden omgewisseld. 

Sectie 2. Beschikbaarheid en overdraag
baarheid van valuta's. 

a. Valuta's, welke ingevolge Artikel II, 
Sectie 7 I bij de Bank gestort zijn, zullen 
slechts met toestemming, voor ieder geval 
afzonderlijk, van het lid, wiens valuta ·er bij 
betrokken is, uitgeleend worden; met dien 
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verstande echter, dat ·indien noodzakelijk, 
nadat van het geheele geplaatste kapitaal 
der Bank de storting gevorderd is, zulke va
luta's, zonder beperking door de leden, wier 
valuta's aangeboden worden, gebruikt of in 
die valuta's omgewisseld worden, die noo
dig zijn om contractueele rente, andere kos
ten of amortisati ,:: bedragen ten behoeve van 
de door de Bank zelf opgenomen leeningen 
te betalen of om de verplichtingen der Bank 
na te komen, welke betrekking hebben op 
dergelijke contractueele betalingen voor lee
ningen, die door de Bank gegarandeerd zijn. 

b. Valuta's, die door de Bank van geld
nemers of borgen in betaling ontvangen wor
den ter geheele of gedeeltelijke aflossing van 
directe leeningen, die in de valuta's, hierbo
ven onder a bedoeld, verleend zijn, zullen in 
de valuta's van andere leden slechts/ met de 
toestemming, voor ieder geval afzonderlijk, 
van die leden, wier valuta's er bij betrokken 
zijn, omgewisseld of weder uitgeleend wor
den; met dien verstande echter, dat indien 
noodzakelijk, nadat van het geheele geplaat
ste kapitaal der Bank de storting gevorderd is, 
zulke valuta's, zonder beperking door de le
den,. wier valuta's aangeboden worden, ge
bruikt of in die valuta's om'gewiseeld wor
den, die noodig zijn om contractueele rente, 
andere kosten of amortisatiebedragen ten be
hoeve van door de Bank zelf opgenomen 

··1eeningen te betalen of om de verplichtingen 
der Bank na te komen, welke betrekking heb
ben op dergelijke contractueele betalingen 
voor leeningen, die door de Bank gegaran
deerd zijn. 

c. Valuta's , die door de Bank van geld
n'emers of borgen in betaling ontvangen wor
den ter geheele of gedeeltelijke aflossing van 
directe leeningen door de Bank ingevolge 
Sectie r a II van dit Artikel verstrekt. zullen 
zonder beperking van de zijde der leden ge
houden en gebruikt worden voor het betalen 
van aflossingen, of voor de vervroegde beta
ling op of terugkoop van een deel of van alle 
eigen verplichtingen der Bank. 

d . Alle andere valuta's, waarover de 
Bank beschikt, met inbegrip van die, welke 
op de markt of op andere wijze ingevolge 
Sectie r a II van dit Artikel opgenomen 
zijn, als mede van die, welke tegen verkoop 
van goud verkregen zijn, van die, welke ter 
betaling van renten en andere kosten van 
directe leeningen, yerstrekt ingevolge Sectie 
1 a I en II ontvangen zijn, en van die, welke 
ter voldoen· g van provisies en andere kos
ten ingtvolge Sectie r a III ontvangen zijn, 
zullen zonder beperking van de zijde der le
den, wier valuta's worden aangeboden, ge
bruikt of in andere valuta's of in goud om
gewisseld worden, indien dit noodig is voor 
de werkzaamheden der Bank. 

e . Valuta's, die op de markten van leden 
door geldnemers opgenomen worden op lee
ningen, die door de Bank ingevolge Sectie r 
a III van dit Artikel gegarandeerd zijn, zul
len eveneens, zonder beperking van de zijde 
van zoodanige leden, gebruikt of in andere 
valuta's omgewisseld worden. 
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Sectie 3. Be'schikbaarstelling van valuta's 
voor directe leeningen. 

De volgende bepalingen zullen van toepas_ 
sing -zijn op directe leeningen krachtens Sec

, tie r a I en II van dit Artikel verstrekt: 
a. De Bank zal den geldnemer die valu

ta's verstrekken van leden - andere dan het 
lid, in wiens gebieden het project gelegen is 
-. welke door den geldnemer benoodigd zijn 
voor uitgaven in de ,gebieden van zoodani
ge andere leden, ten einde het doel, waar
voor de leening aangegaan werd, te verwe
zenlijken. 

b. De Bank kan in buitengewone omstan
digheden, indien de plaatselijke valuta, die 
voor het doel van de leening noodig is, door 
den geldnemer niet onder redelijke voor
waarden opgenomen kan worden. den-geld
nemer als onderdeel van de leening, een pas
send bedrag aan deze valuta ter beschikking 
stellen. 

c. De Bank kan, wanneer het project in
direct tot een vermeerderde behoeft e aan bui
tenlandsche valuta voor het lid in wiens ge
bieden het project gelegen is, aanleiding 
geeft, in buitengewone omstandigheden den 
geldnemer als onderdeel van de leiding een 
passend bedrag aan goud of buitenlandsche 
valuta ter beschikking stellen, dat niet de 
.plaatselijke uitgaven van den geldnemer in 
verband met het doel van de leening te bo-
ven gaat. ,, 

d. De Bank kan in buitengewone om
i_;tandigheden op verzoek van een lid, in 
wiens gebieden een deel van het provenu der 
leening wordt uitgegeven, een gedeelte van 
de zoo uitgegeven valuta van dat lid tegen 
goud of vreemde valuta terugkoopen, maar 
het zoo teruggekochte deel zal in geen geval 
het bedrag te boven gaan, waarmede het ge
bruilc van het orovenu der leening in deze 
gebieden aanleiding geeft tot eene verhoog
de behoefte aan vreemde valuta. 

Sectie 4. Betalingsvoorschriften voor 
directe leeningen. 

Leeningsovereenkomsten krachtens Sectie 
r a I of II van dit Arftikel, zullen in over
eenstemming met de volgende betalingsvoor
schriften afgesloten worden: 

a. De bepalingen en voorwaarden van 
rente- en aflossingsbetalingen, van den loop
tijd en van de betaaldagen van iedere lee
ning, zullen door de Bank vastgesteld wor
den. De Bank zal ook het percentage en alle 
andere bepalingen en voorwaar e.n voor de 
in verband met een dergelijke leening te be-
rekenen provisie vaststellen. · 

In het geval van leeningen, die krachtens 
Sectie I a II van dit Artikel verleend zijn, 
gedurende de eerste tien iaren van het be
drijf van de Bank, zal het percentage van 
deze provisie niet minder dan één percent 
per iaar en niet meer dan anderhalf percent 
per iaar bedragen, en zal over het uitstaan
de bedrag van iedere zoodanige leening bere
kend worden. Aan het einde van deze pe
riode van tien jaren kan het percentage van 
de provisie door de Bank verlaagd worden, 
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zoowel ten aanzien van het uitstaande deel 
van reeds verstrekte leeningen als ten aan
zi·en van toekomstige leeningen, indien de 
reserves, door de Bank volgens Sectie 6 van 
dit Artikel en uit andere inkomsten gevormd, 
door haar voldoende geacht worden om een 
verlaging te rechtvaardigen. 

In geval van toekomstige leeningen zal het 
de Bank ook vrijstaan, het provisiepercen
tage tot boven de voornoemde grens te ver
hoogen, -wanneer een dergelijke verhooging 
volgens de ervaring raadzaam is. 

b. AHe leeningsovereenkomsten zullen de 
valuta of de valuta's stipuleeren, waarin de 
betalingen onder de overeenkomst aan de 
Bank verricht zullen worden. 

Ter keuze van den geldnemer, kunnen deze 
.betalingen echter in goud, of met toestem
ming van de Bank, in de valuta van een an
der lid, niet in de overeenkomst gestipuleerd, 
gedaan -Aorden. 

I. In geval van leeningen, die krachtens 
Sectie r a I van dit Artikel verstrekt zijn, 
zullen de leeningsovereenkomsten voorschrij
ven, dat betalingen aan de Bank van rente, 
andere kosten en aflossing, in de valuta waar
in geleend werd geschieden, tenzij het lid, 
wiens valuta geleend werd, er in toestemt, 
dat dergelijke betalingen in een andere be
paalde valuta of valuta's plaats vinden. Deze 
betalingen, zullen behoudens het in Artikel 
II, Sectie Q c bepaalde. in waarde gelijk zijn 
aan zoodanige contractueele betalingen op 
den datum waarop de leening werd afgeslo
ten, uitgedrukt in eene valuta, voor dit doel 
door de Bank aangewezen met een meerder
heid van drievierde van het totaal aantal 
stemmen. , 

Il. In geval van leeningen, ' overeenkom
stig Sectie r a II van dit Artikel verstrekt, 
zal het totaal in eenige valuta uitstaande en 
aan dè Bank te betalen bedrag, te geenen 
tijde het totaal van de uitstaande bedragen, 
die door de Bank ingevolge Sectie a II op
genomen zijn en in dezelfde valuta betaal
baar zijn, te boven gaan. 

c. Wanneer de valutapositie van een lid 
zeer krap geworden is, zoodat de schulden
dienst van eenige leening, welke door dat lid 
opgenomen of door hem of een van zijn in
stanties gegarandeerd is, niet op de voorge
schreven wi.ize afgewikkeld kan worden, kan 
het betrokken lid bii de Bank een ven:oek 
indienen om de betalingsvoorwaarden te ver
zachten. Indien de Bank de overtuiging heeft 
dat eenige verzachting in het belang is van 
het betreffende lid en van de werkzaamheden 
der Bank en van haar leden gezamenliik, kan 
zij volgens één of beide van de volgende 
alinea's handelen ten aanzien van het geheel 
of een gedeelte van de jaarlijkschen schul
dendienst: 

I. De Bank kan, naar haar goeddunken. 
met het desbetreffende lid regelingen treffen 
om betalingen aan te nemen ten behoeve van 
den dienst der leening in de valuta van het 
lid voor periodes van ten hoogste drie ja
ren, tegen behoorlijke voorwaarden ten aan
zien van de aanwending dezer valuta en de 
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handhaving van haar buitenlandsche waar
de; en voor het terugkoopen van dergelijke 
valuta tegen passende voorwaarden. 

II. De Bank kan de voorwaarden van af
lossing wijzigen of den looptijd der leening 
verlengen, of beide maatregelen nemen. 

Sectie 5. Garanties. 
a. Bij het garandeeren van een leening, 

die via de gebruikelijke investeeringskanalen 
geplaatst wordt, zal de Bank een garantie
provisie berekenen, welke over het uitstaan
de bedrag van de leening tegen een door de 
Bank vastgesteld percentage, periodiek te 
betalen zal zijn. 

Gedurende de eerste tien jaren van het 
optreden der . Bank, zal dit percentage niet 
minder dan één percent per jaar en niet meer 
dan anderhalf percent per jaar bedragen. 

Aan het einde van deze periode van tien 
jaren, kan het percentage van de provisie 
door de Bank verlaagd worden, zoowel ten 
e.anzien van het uitstaande deel van reeds 
gegarandeerde leeningen als ten aanzien van 
toekomstige leeningen, indien de reserves. 
door de Bank ingevolge Sectie 6 van dit Kr: 
tikel en uit andere inkomsten gevormd, door 
haar voldoende gêacht worden om een ver
laging te r.echtvaarc!igen. 

Voor toekomstige leeningen zal het de 
Bank ook vrijstaafl. het provisie-percentage 
tot boven de voornoemde grens te verhoo
gen, wanneer de ervaring er op wijst, dat een 
dergelijke verhooging raadzaam is. 

b. Provisies voor garanties zullen door 
den geldnemer rechtstreeks aan de Bank be
taald worden. 

c':" Garanties door de Bank verleend, zul
len inhouden, dat de Bank haar verplichtin
gen ten aanzien van de rente beëindigen kan, 
indien de Bank bij in gebreke blijven van 
den geldnemer of van den eventueelen borg, 
aanbiedt, de gegarandeerde obligaties of an
dere schuldbekentenissen te koopen à pari 
en met opgeloopen rente, tot een datum in 
het aanbod opgenomen. 

d. De Ba:r.k zal de bevoegdheid heb
ben iedere andere bepaling en voorwaarde 
voor een garantie te stellen. 

Sectie 6. Bijzondere reserve. 
Het bedrag van de door de Bank volgens 

Sectie 4 en s van dit Artikel ontvangen pro
visies, zal op een bijzondere reserve-rekening 
j?.l"boekt worden, welke beschikbaar gehouden 
zal worden om verplichtingen van de Bank 
overeenkomstig Sectie 7 van dit Artikel na te 
komen. 

De bijzondere reserve moet in een zoo
danigen liquiden vorm, volgens deze Over
eenkomst toegestaan, gehouden worden, als 
de Bewindvoerders beslissen. 

Sectie 7. Wijzen van nakomen van ver
plichtingen door de Bank in ~val van 

in gebreke blijven der debiteuren. 
In gevallen van in gebreke blijven der de

biteuren ten aanzien van leeningen, door de 
Bank verstrekt, of gegarandeerd of waarin 
de Ba11k heeft deelgenomen: 
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a. Zal de Bank alle mogelijke maatrege
len treffen Otl) de verplichtingen die uit de 
leeningen voortvloeien te regelen, inclusief 
maatregelen volgens en analoog aan Sectie 4 
c van dit Artikel. 

b. Voor betalingen ter nakoming van de 
verplichtingen der Bank ten aanzien van lee
ningen of garanties krachtens Sectie r a II 
en III van dit Artikel, zullen belast worden: 

I. ten eerste de bijzondere reserve, zooals 
voorzien in Sectie 6 van dit Artikel; 

Il. vervolgens, in den vereiscl}ten om
vang en naar goeddunken van de Bank, de 
andere reserves, het surplus en het de Bank 
ter beschikking staande kapitaal. 

c. · Steeds wanneer dit noodig is om de 
contractueele betalingen vari rente, onkosten 
of aflossing op de door de Bank zelf opgeno
men leeningen te betalen of de verplichtin
gen van de Bank met betrekking tot over
eenkomstige betalingen op leeningen, die 
door de Bank gegarandeerd zijn, na te ko
men, kan de Bank krachtens Artikel II, Sec
tie s ·en 7 een dienovereenkomstig deel van 
de niet betaalde inschrijvingen der leden op
vorderen. Bovendien kan de Bank, wanneer 
zij van meening is dat eene wanbetaling van 
langen duur zou kuruien zijn, de betaling · 
vorderen van een extra bedrag van derge
lijke nog niet betaalde ins_chrijvingen, dat 
echter niet in eenig jaar één percent van het 
totaal der inschrijvingen van de leden te 
boven mag gaan, voor de volgende doelein
den: 

I. Om vóór den vervaldag af te lossen, 
of op andere wiize haar verplichting na te 
komen ten aanzien van het geheel of een 
gedeelte van de uitstaande hoofdsom van 
eenige leening door haar gegarandeerd, ten 
opzichte waarvan de schuldenaar in gebreke 
is. 

II. ' Om terug te koopen, of op andere 
wijze haar verplichting na te komen ten 
aanzien van het geheel of een deel van de 
door haar zelf opgenomen leeningen. 

Sectie 8. Diverse werkzaamheden. 

Naast de elders in deze Overeenkomst be
schreven werkzaamheden, zal de Bank ge
rechtigd zijn: 

I. Waardepapieren, die zij uitgegeven 
heeft, te koopen en te verkoopen en waarde
papieren, die zij gegarandeerd heeft of waar
in zij haar middelen belegd heeft, te koopen 
en te verkoopen, met dien verstande, dat de 
Bank de toestemming verkrijgt van het lid, 
in wiens gebieden de waardepapieren ge
kocht of verkocht zullen worden. 

Il. Waardepapieren te garandeeren, 
waarin zij haar middelen belegd heeft, ten
einde den verkoop daarvan te vergemakke
lijken. 

III. De valuta van welk lid dan ook, 
met de toestemming van dat lid, te leenen. 

IV. Zoodanige andere waardepapieren te 
koooen en te verkoopen, welke de Bewind
voerders met een meerderheid ~an drie-vier
de van het totale stemmenaantal geschikt 
achten, voor de belegging van het geheel of 
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een deel van de. bijzondere reserve volgens 
Sectie 6 van dit Artikel. 

Bij het uitoefenen van de haar volgens 
deze Sectie verleende bevoegdheden, kan de 
Bank met iederen persoon, firma, vereeni
ging, vennootschap of anderen rechtspersoon 
in de gebieden der leden in verbinding tre
den. 

Sectie 9. Waarschuwing, op de waarde
papieren te plaatsen. · 

Ieder waardepapier. dat door de Bank ge
garandeerd of uitgegeven is, zal op de voor
zijde een duidelijk zichtbare verklaring dra
gen, welke doet uitkomen, dat het geen 
schuldverplichting van eenige Regeering is, 
tenzij dit op het waardepapier uitdrukkelijk 
vermeld is. 

Sectie 10. Verbod van politieke activiteit. 
De Bank en haar ambtenaren mogen zich 

·niet in de politieke aangelegenheden van 
eenig lid mengen; noch zullen zij zich bij hun 
beslissingen door het politieke karakter van 
het betrokken lid of de betrokken leden la
ten beïnvloeden. Slechts economische over
wegingen zullen bij hun beslissingen ter zake 
dienen en deze overwegingen zullen onpar
tijdig afgewogen worden, ten einde de in 
Artikel I vermelde doelstellingen te verwe
zenlijken. 

Artikel V. 
Organisatie en Beheer. 

Sectie 1. Structuur van de Bank. 
De Bank zal een ~aad van Bestuur, Col

lege van Bewindvoerders, een President en 
die andere hoofdambtenaren en employé's 
hebben, die noodig zijn om de werkzaamhe
den te verrichten, die de Bank kan vaststel
len. 

Sectie 2. Raad van Bestuur. 
a. Alle bevoegdheden van de Bank zul

len gelegd worden in de handen van den 
Raad van Bestuur, die bestaan zal uit één 
Bestuurder en één plaatsvervanger, door 
ieder lid op hem vrijstaande wijze benoemd. 

Iedere bestuurder en iedere plaatsvervan
ger zal ziin ambt voor een periode van vijf 
jaren bekleeden, mits het lid dat hem be
noemt, hem handhaaft, en kan herkozen 
worden. 

Geen plaatsvervanger kan zijn stem uit
brengen, tenzij bij afwezigheid van zijn prin.. 
cipaal. 

De Raad zal één van de bestuurders tot 
Voorzitter verkiezen. 

b . De Raad van Bestuur kan het College 
van Bewindvoerders de bevoegdheid over
dragen. al zijn rechten uit te oefenen, be
halve het recht van: 

I. Nieuwe leden toe te laten en de voor
waarden van hunne toelating vast te stellen ; 

II. Het aandeelenkapitaal te verhoogen 
of te verlagen; 

III. Een lid te schorsen; 
IV. Omtrent beroepen te beslissen, welke 

naar aanleiding van door het College van 
Bewindvoerders gegeven uitleggingen van 
deze Overeenkomst, ingediend zijn; 
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V. Regelingen te treffen voor samenwer
king met andere internationale organisaties 
(andere dan niet-officieele regelingen van 
tijdelijken en administratieven aard); 

VI. Te besluiten, voor goed de werk
zaamheden van de Bank te staken en haar 
activa te verdeelen; 

VII. De verdeeling van de netto-winst 
van de Bank vast te stellen. 

c. De Raad van Bestuur zal een jaarlijk
sche vergadering houden en die andere ver
gaderingen, die de Raad noodig acht of welke 
door de Bewindvoerders bijeengeroepen 
worden. 

De Bewindvoerders zullen steeds vergade
ringen van den Raad bijeenroepen, wanneer 
dit _door vij f leden of door leden, welke een 
vierde van het totale stemmenaantal bezit
ten, verzocht wordt. 

d. Het quorum voor eenige vergadering 
van den Raad van Bestuur, zal bestaan uit 
een meerderheid van de Bestuurders, welke 
niet minder dan twee derde deel van het 
totale stemrecht uitoefenen. 

e . De Raad van Bestuur kan, volgens 
eene te maken regeling, eene procedure vast
stellen, waarbij de Bewindvoerders, wanneer 
zij dit in het belang van de Bank achten, een 
beslissing van de Bestuurders betreffende 
een bepaald vraagstuk kunnen verkrijgen, 
zonder daarvoor een vergadering van den 
Raad bijeen te roepen. 

f. De Raad van Bestuur en, voor zoover 
daartoe gemachtigd, de Bewindvoerders, 
kunnen zulke voorschriften en regelingen 
aannemen, als noodig of dienstig zijn voor 
de leiding der zaken van de Bank. 

g. Bestuurders en plaatsvervangers zul
len als zoodanig hunne functies waarnemen 
zonder eene vergoeding van de Bank te ont
vangen, maar de Bank zal hun een redelijke 
vergoeding geven voor de kosten, welke zij 
gemaakt hebben, om de vergaderingen bij te 
wonen. 

h. De Raad van Bestuur zal de aan de 
Bewindvoerders te betalen belooning en het 
salaris en de voorwaarden van het arbeids
contract van den President vaststellen. 

Sectie _:{. Stemrecht. 

a. Ieder lid zal twee honderd en vijftig 
stemmen hebben, plus één extra stem voor 
ieder aandeel in het kapitaal in zijn bezit. 

b. Voor zoover niet anders bepaaldelijk 
voocáen, zullen alle besluiten van de Bank 
bij meerderheid van uitgebrachte stemmen 
genomen worden. 

Sectie 4. Het College van Bewindvoerders. 

a. De Bewindvoerders zullen voor de lei
ding van de algemeene zaken van de Bank 
verantwoordelijk zijn en zullen tot dit doel 
alle bevoegdheden uitoefenen, welke hun 
door · den Raad van Bestuur overgedragen 
zijn. 

b. Er zullen twaalf Bewindvoerders zijn, 
welke geen Bestuurders behoeven te zijn, 
waarvan er: 

I. vijf benoemd zullen worden, en wel 
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één door ieder der vijf leden met het groot
ste aantal aandeelen; 

II. zeven gekozen zullèn worden over
eenkomstig Schema B, door alle Bestuurders, 
behalve die, welke door de onder I genoemde 
vijf leden benoemd zijn. 

Voor deze paragraaf wordt onder "leden" 
verstaan, de regeeringen van de landen, wier 
namen in Schema A vermeld zijn, ongeacht 
of zij oorspronkelijke leden zijn of tot het 
lidmaatschap toetreden overeenkomstig Ar
tikel II, Sectie x b. 

Indien de regeeringen van andere landen 
tot het lidmaatschap toetreden, kan de Raad 
van Bestuur, met een meerderheid van vier
vijfde van het totale stemmenaantal, het 
totaal aantal Bewindvoerders vergrooten, 
door het aantal der te kiezen Bewindvoerders 
uit te breiden. 

De Bewindvoerders zullen elke twee jaren 
benoemd of gekozen worden. 

c . Iedere Bewindvoerder zal een plaats
vervanger benoemen, met algeheele bevoegd
heid voor hem op te treden, wanneer hij niet 

• aanwezig is. 
Ook wanneer de Bewindvoerders, welke 

hen benoemen, aanwezig zijn, kunnen de 
plaatsvervangers de vergaderingen bijwonen, 
doch zonder stemrecht. 

d. Bewindvoerders zullen in functie blij
ven, totdat hun opvolgers benoemd of geko
zen zijn. 

Indien de plaats van een gek9zen Bewind
voerder meer dan negentig dagen voor het 
einde van zijn ambtsperiode vacant komt, 
zal een andere Bewindvoerder voor het res
teerende deel van de ambtsperiode gekozen 
worden door de Bestuurders, welke den vo
rigen Bewindvoerder gekozen hebben. 

Een meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen zal voor de verkiezing noodig zijn. 

Zoolang de functie onvervuld blijft, zal de 
plaatsvervanger van den vorigen Bewind
voerder zijn rechten uitoefenen, behalve het 
recht een plaatsvervanger te benoemen. 

e. De Bewindvoerders zullen permanent 
op het hoofdkantoor van de Bank hunne 
functies uitoefenen en zullen, zoo vaak als 
de werkzaamheden van de Bank dit ver
eischen, vergaderen. 

f. Het quorum voor iedc.re vergadering 
van het College van Bewind~oerders zal uit 
een meerderheid van de Bewindvoerders be
staan, welke niet minder dan de helft van 
het totale stemrecht uitoefenen. 

g. Iedere benoemde Bewindvoerder zal 
gerechtigd zijn, het aantal stemmen uit te 
brenge n, dat krachtens sectie 3 van dit Ar
tikel aan het lid dat hem benoemt, toegekend 
is. Iedere gekozen Bewihdvoerder zal ge
rechtigd zijn het aantal stemmen uit te 
brengen, welke hij bij zijn verkiezing op zich 
vereenigd zag. 

Alle stemmen, welke een Bewindvoerder 
gerechtigd is uit te brengen, zullen als één 
geheel uitgebracht worden. 

h. De Raad van Bestuur zal maatregelen 
vaststellen, waarbij het een lid, dat niet be
voegd is een Bewindvoerder volgens b hier-
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boven te benoemen, mogelijk zal zijn, iedere 
vergadering van het College van Bewind
voerders door een vertegenwoordiger te doen 
bijwonen, waarin over een verzoek van dat 
lid, of een vraagstuk waarbij het ten nauw
ste betrokken is, beraadslaagd wordt. 

i. De Bewindvoerders kunnen, wanneer 
zij dit raadzaam achten, commissies benoe
men. 

Het lidmaatschap van die commissies be
hoeft niet beperkt te bliJven tot Bestuur
ders, Bewindvoerders of hun plaatsvervan
gers. 

Sectie 5. President en Personeel. 

a. Het College van Bewindvoerders zal 
een President benoemen, welke geen Be
stuurder, noch Bewindvoerder, noch plaats
vervanger zal zijn. 

De President zal voorzitter van het 
College van Bewindvoerders zijn, maar zal 
geen stem hebben, uitgezonderd een beslis
sende stem in geval van staking van stem
m en. 

Hij kan deelnemen aan de vergaderingen 
van den Raad van Bestuur, maar zal in deze 
vergadering geen stem uitbrengen. De Pre
sident zal aftreden, wanneer de Bewindvoer
ders daartoe besluiten. 
, b. De President zal de chef van het per

soneel der Bank zijn en zal volgens de aan
wijzingen van de, Bewindvoerders de dage
lijksche werkzaamheden van de Bank leiden. 
Onder het algemee toezicht van de Be
windvoerders, zal hij verantwoordelijk zijn 
voor de organisatie, de benoeming en het 
ontslag van de hoofd-ambtenaren en het 
personeel. 

c. De President, hoofd-ambtenaren en 
personeel van de Bank zullen bij het uitoefe
nen hunner functies uitsluitend in dienst van 
de Bank staan en hunne diensten aan geen 
enkele andere autoriteit ter beschikking stel
len. Ieder lid van de Bank zal den interna
tionalen aard van deze dienstbetrekking eer -
biedigen en zal van alle pogingen afzien, om 
iemand van hen bij de uitoefening van zijn 
functie te beïnvloeden. 

d. Bij het benoemen van de hoofd-amb
tenaren en het personeel van de Bank zal 
de President, daarbij rekening houdend met 
het primaire belang van het verzekeren van 
een zoo hoog mogelijk peil van efficiency en 
technische bekwaamheid, tevens de noodige 
aandacht wijden aan het belang, het perso
neel op een zoo uitgebreid mogelijke geogra
phische basis samen te stellen. 

Sectie 6. Raad van Advies. 

a. Er zal een Raad van Advies zijn van 
niet minder dan zeven personen, door den 
Raad van Bestuur gekozen, waaronder ver
tegenwoordigers van bank-, handels-, in
dustrieele, arbeids- en landbouwbelangen uit 
zooveel mogelijk landen, 

Op de terreinen waarop gespecialiseerde 
internationale organisaties bestaan, zullen de 
leden van den Raad, welke deze gebieden 
vertegenwoordigen, in overeenstemming met 
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de betreffende organisaties gekozen worden. 
De Raad zal de Bank in aangelegenheden 

van algemeen beleid van advies dienen. 
De Raad zal jaarlijks vergaderen en steeds 

wanneer de Bank het verzoekt. 
b. De leden van den Raad van Advies 

zullen hun ambt voor een periode van twee 
jaren bekleeden en kunnen herkozen worden. 

Zij zullen een redelijke vergoeding ont
vangen voor de kosten, welke zij ten behoeve 
der Bank gemaakt hebben. 

Sectie 7. Commissies voor Leeningen. 
De commissies, die rapport moeten uit

brengen over de leeningen krachtens Artikel 
III, sectie 3, zullen door de Bank benoemd 
worden. 

Van iedere zoodanige commissie zal deel 
uitmaken een, door den Bestuurder, welke 
het lid in wiens gebieden het project gelegen 
is vertegenwoordigt, benoemde expert en één 
Óf meer leden van het ter zake kundige per~ · 
soneel der Bank, 

Sectie 8. Relaties met andere internationale 
organisaties. 

a. De Bank zal binnen de bepalingen van 
deze Overeenkomst samenwerken met iedere 
algemeene internationale organisatie en met 
openbare internationale organisaties, welke 
omschrevc;n verantwoordelijkheden op aan
verwante gebieden dragen. 

Iedere regeling voor een zoodanige samen
werking, welke een wijziging van eenige be
paling van deze Overeenkomst met zien 
mede zou brengen, mag slechts getroffen 
worden na amendement van deze Overeen
komst krachtens Artikel VIII. 

b. Bij het beslissen omtrent aanvragen 
van leeningen of garanties, waarbij aange
leg')nheden betrokken zijn, die direct onder 
de competentie van eenige internationale or
ganisatie van de hierboven omschreven types 
vallen en waaraan inzonderheid door de le
den der Bank deelgenomen wordt, zal de 
Bank met de meeningen en aanbevelingen 
van zulke organisaties rekening houden. 

Sectie 9. Plaats van vestiging der kantoren. 
a. Het Hoofdbestuur der Bank zal ge

vestigd worden in het gebied van hét lid, dat 
het grootste aantal aandeelen bezit. 

b. De Bank kan agentschappen of bij
kantoren in de gebieden van eenig lid der 
Bank vesti_gen. 

Sectie 10. Districts-kantoren en raden. 
a. De Bank kan districts-kantoren vesti

gen en van ieder districts-kantoor de plaats 
van vestiging en de daaronder ressorteeren
de gebieden vaststellen. 

b. Ieder distncts-kantoor zal geadviseerd 
worden door een districts-raad, welke het 
geheele gebied vertegenwoordigt en op een 
door de Bank vast te stellen wijze benoemd 
wordt. 

Sectie II. Plaatsen van Deponeering. 
a. leder lid zal zijn Centrale Bank als 

plaats van deponeering voor het totale bezit 
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van de Bank aan zijn valuta aanwijzen, of, 
het zal, indien het geen Centrale Bank bezit, 
zóódanige andere instelling aanwijzen, als 
voor de Bank aannemelijk is. 

b. De Bank kan andere activa, goud in
begrepen, bij de plaatsen van deponeering, 
welke door de vijf leden met het grootste 
aantal aandeelen aangewezen zijn en in die 
andere aangewezen plaatsen van deponee
ring, die de Bank kiezen kan, in bewaring 
geven. 

In den'" aanvang zal ten minste de helft 
van het goudbezit der Bank bij de plaats van 
deponeering, die door het lid, in welks ge
bied de Bank haar Hoofdkantoor heeft, aan
gewezen is, bewaard worden en ten minste 
40 percent b ij de plaatsen van deponeering, 
door de overige vier leden, hierboven aan
geduid, aangewezen, waarbij in ieder van 
dergelijke plaatsen van deponeering aanvan
kelijk niet minder gehouden zal word~n, dan 
het bedrag aan goud, dat op de aandeelen 
van het lid, dat de plaats van deponeering 
aanwees, gestort werd. 

Alle overdrachten van goud door de Bank 
zullen echter verricht worden met de ' noo
dige inachtneming van de transportkosten en 
verwachte behoeften der Bank. 

ln onvoorziene omstandigheden kunnen de 
Bewindvoerders een deel of het geheel van 
het goudbezit der Bank naar iedere plaats 
overbrengen, waar het doeltreffend be
schermd kan worden. 

Sectie 12. Hoedanigheid van het 
valutabezit. 

De Bank zal van ieder lid in plaats van 
eenig deel van de eigen valuta van het lid, 
dat krachtens Artikel Il, Sectie 7 I of voor 
betaling van aflossingen voor in die valuta 
verstrekte leeningen aan de Bank betaald 
wordt en dat de Bank niet voor haar werk
zaamheden noodig heeft, promessen of ge
lijksoortige schuldbekentenissen aannemen, 
uitgegeven door de Regeering van het lid 
of door de instantie van deponeering, welke 
door het lid aangewezen is. Deze waarde
papieren zullen niet verhandelbaar zijn, zul
len geen rente dragen en zullen op zicht à 
pari betaalbaar zijn door crediteering van 
de rekening de, Bank bij de aangewezen in
stantie van deponeering. 

Sectie 13. Publicatie van verslagen en ver
schaffing van inlichtingen. 

a. De Bank zal een jaarverslag publi
ceeren, bevattend.e een door accountants ge
certifieerde balans en winst- en verliesreke
ning en zal met tusschenpoozen van drie 
maanden of korter, een beknopt overzicht 
van haar financieele positie aan haar leden 
verstrekken, benevens een opgave van winst 
en verlies, waaruit het resultaat harer ope
raties blijkt. 

b. De Bank kan andere zoodanige ver
slagen publiceeren, die zij voor de vervulling 
van haar doel wenschelijk acht. 

c. Afschriften van alle verslagen, berich
ten en publicaties, welke krachtens deze Sec-
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tie uitgegeven worden, zullen aan de leden 
verstrekt worden. 

Sectie 14. Verdeeling der Netto-winst. 
a. De Raad van Bestuur zal jaarlijks 

vaststellen, welk deel van de netto-winst 
der Bank, na voorziening van de reserves, 

· aan het surplus toege:.Vezen zal worden en 
welk gedeelte eventueel uitgekeerd zal wor
den . 

b. Indien eenig deel uitgekeerd wordt, zal 
in de eerste plaats aan ieder lid tot twee 
percent een niet-cumulatief bedrag betaald 
worden, op basis van het gedurende het jaar 
gemiddeld uitstaande bedrag aan Jeeningen , 
krachtens Artikel IV, Sectie 1 a I verstrekt, 
uit de valuta, overeenkomende met de in
ochrijving van het betrokken lid. Indien als 
eerste betaling twee percent uitgekeerd 
wordt, zal het saldo, dat voor uitkeering 
overblijft, aan alle leden naar verhouding 
van hun aandeelenbezit uitbetaald worden. 
De betalingen aan ieder lid zullen in zijn 
eigen valuta plaàts vinden of, indien deze 
valuta niet beschikbaar is, in een andere 
voor het lid aannemelijke valuta. 

Indien dergelijke betalingen in andere va
luta's dan die van het lid zelf plaats vin
den, zal de overdracht en het gebruik van 
die valuta's door het lid, dat ze ontvangt, 
na betaling niet beperkt kunnen worden 
door de leden. 

Artikel Vl. 

Opzegging van het lidmaatschap en schor
sing; Opschorting van werkzaamheden. 

Sectie 1. Opzeggingsrecht van de leden. 
Ieder lid kan te allen tijde uit , de Bank 

treden door eene schriftelijke opzegging aan 
het Hoofdkantoor van de Bank te doen toe-. 
komen. 

De uittreding zal ingaan op den dag van 
ontvangst van een dergelijke mededeeling. 

Sectie 2. Schorsing als lid. 
Indien een lid te kort schiet in het nako

men van een van zijn verplichtingen tegen
over de Bank, kan de Bank volgens besluit 
van de meerderheid der Bestuurders, welke 
een meerderheid van het totale stemrecht 
uitoefenen, het lid schorsen. 

Een op deze wijze geschorst lid zal auto
matisch één jaar na den datum zijner schor
sing, ophouden lid te zijn, tenzij bij dezelfde 
meerderheid besloten wordt, het lid in eere te 
herstellen, 

Zoolang het geschorst is, zal een lid niet 
bevoegd zijn eenige rechten onder deze Over
eenkomst uit te oefenen, behalve het recht 
van opzegging, maar het zal aan alle ver
plichtingen gebonden blijven. 

Sectie 3. Ophouden van het lidmaatschap 
van het Internationale Monetaire Fonds. 
Ieder lid, dat ophoudt -1.id van het Inter

nationale Monetaire Fonds te zijn, zal auto-
matisch na drie "hiaanden ophouden Jid van 
de Bank te zijn, tenzij de Bank bij een meer
derheid v~n drievierde van het totale stem-
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menaantal goedgevonden heeft, het toe te 
staan lid te blijven. 

Sectie 4. Vereffening der rekeningen met 
regeeringen, welk e ophouden lid te zijn. 
a. Wanneer een regeering ophoudt lid te 

zijn, zal zij verantwoordelijk blijven voor 
haa r directe verplichtingen tegenover de 
Bank en voor haar indirecte verplichtingen 
tegenover de Bank, z_oolang eenig deel van 
de leeningen en garanties, welke verstrekt 
werden vóórdat zij ophield lid te zijn , nog 
uitstaat; maar zij zal niet meer betrokken 
worden in verplichtingen ten aanzien ·van 
leeningen of garanties, welke daarna ver
strekt worden, noch zal zij meer in de win
sten of. de onkosten der Bank deelen. 

b. Op het tijdstip, dat eene regeering op
houdt lid te zijn , z,il de Bank als onderdeel 
van de v ereffening van de rekeningen met 
zoodanige regeering, maatregelen treffen 
voor den terugkoop van haar aandeelen in 
overeenstemming met de bepalingen c en d 
hieronder. Voor dit doel zal de prijs, waar
voor de aandeelen teruggekocht worden, ge
lijk zijn aan de waarde, welke de boeken der 
Bank, op het tijdstip dat de regeering op
houdt lid te zijn, aantoonen. 

c. De betaling van aandeelen, welke 
krachtens deze Sectie door de Bank terug
gekocht zijn, zal door de volgende voor
schriften geregeld worden: 

1. Ieder bedrag dat aan de regeering voor 
haar aandeelen verschuldigd is, zal terug
gehouden worden, zoolang de regeering, haar 
Centrale Bank of één van haar instanties 
verantwoordelijk blijft, als geldnemer of 
borg, tegenover de Bank en een dergelijk be
drag kan, ter keuze van de Bank, voor iedere 
dergelijke verplichting aangewend worden · 
wanneer de v,ervaldag daar is. 

Geen bedrag zal teruggehouden worden uit 
hoofde van eene verplichting van de regee
ring, voortspruitende uit haar inteekening 
op aandeelen krachtens Artikel II, Sectie 5 
II. In ieder geval zal' geen bedrag, dat aan 
een lid voor zijn aandeelen verschuldigd is, 
eerder uitbetaald worden dan 6 maanden na 
den datum, waarop de regeering opgehouden 
heeft Jid te zijn. 

ll. Betalingen voor aandeelen kunnen 
van tijd tot tijd verricht worden, bij inleve
ring van de betreffende aandeelen door de 
regeering, in den omvang, waarmede het be
drag van den in alinea b hierboven bedoelden 
terugkoopprijs, het totaal der verplichtingen 
ten aanzien van leeningen en garanties in 
alinea c I hierboven bedoeld, overtreft, tot
dat het gewezen lid het volle bedrag van den 
t erugkoopprijs ontvangen heeft. 

111. Betalingen zullen in de valuta van 
het land dat de, betaling ontvangt geschie
den, of naar keuze van de Bank, in goud. 

IV. Indien verliezen door de Bank ge
leden worden op eenige garantie, deelneming 
in leeningen of letning, welke op den datum 
waarop de regeering ophield lid te zijn, uit
stond en het bedrag van dergelijke verliezen 
het totaal der tegen verliezen gevormde re-
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serve op den datum, dat de regeering ophield 
lid te zijn, overtreft, zal deze regeering ver
plicht zijn op zicht terug te betalen het be
drag, waarmede de terugkoopprijs van haar 
aandeelen verminderd zou zijn, indien met 
de verliezen rekening gehouden ware toen de 
tcrugkoopprijs vastgesteld werd. 

Bovendien zal het gewezen lid aansprake
lijk blijven voor iederen oproep ter voldoe
ning van niet-gestorte_ inschrijvingen krach
tens Artikel II, Sectie s II, tot het bedrag, 
waarvoor het verzocht zou zijn op te ko
men, indien het kapitaalsverlies en de op
roep plaats gevonden zouden hebben op het 
oogenblik, (dat de terugkoopprijs van haar 
aandeelen vastgesteld werd. 

d. Indien de Bank haar werkzaamheden 
voor goed staakt krachtens Sectie s b van 
dit Artikel binnen zes maanden na den da
tum, waarop de regeering ophoudt lid te zijn, 
zullen alle rechten van deze regeering door 
de bepalingen van Sectie s van dit Artikel 
vastgesteld worden. 

Sectie 5. Staken der werkzaamheden en 
Vereffenin[,1, der verplichtingen. 

a. In geval van onvoorziene omstandig
heden kunnen de Bewindvoerders tijdelijk de 
werkzaamheden ten aanzien van nieuwe lee
ningen en garanties opschorten, in afwach
ting van een gelegenheid tot verder overleg 
en handelen door den Raad van Bestuur. 

b. De Bank ke.n bii meerderheid van de 
Bestuurders, welke de meerderheid van het 
totale stemrecht uitoefenen, voor goed haar 
werkzaamheden ten aanzien van nieuwe lee
ningen en garanties staken. Na een dergelijk 
staken der werkzaamheden zal de Bank op 
staanden voet ophouden met alle werkzaam
heden, behalve die, welke noodig zijn voor 
het ordelijk te gelde maken, in stand houden 
en beschermen harer activa en het vereffe
nen harer schulden. 

c. De verplichting van alle leden uit 
hoofde van niet-opgeroepen deelnemingen in 
het aandeelenkapitaal der Bank en .ten aan
zien van de waardevermindering hunner va
luta's, zal blijven bestaan totdat alle vorde
ringen der crediteuren, daarbij inbegrepen 
alle voorwaardelijke vorderingen, voldaan 
zullen zijn. 

d. Alle crediteuren, welke directe vorde
ringen bezitten, zullen uit de activa der Bank 
betaald worden en vervolgens uit de aan de 
Bank verrichte betalingen wegens opvorde
ring van niet-betaalde inschrijvingen. 

Voordat eenige betaling aan crediteuren 
plaats vindt, welke directe vorderingen be
zitten, zullen de Bewindvoerders de naar 
hun meening noodige maatregelen treffen, 
om een uitkeering aan de houders van voor
waardelijke vorderingen te verzekeren op 
gelijken voet met die aan de crediteuren, 
welke directe vorderingen bezitten. 

e. Geen uitkeering zal aan de leden ver
richt worden uit hoofde van hun inschrij
ving op het aandeelenkapitaal der Bank tot
dat: 

I. · alle · verplichtingen tegenover de ere-
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diteuren vereffend of geregeld zijn; en 
II. de meerderheid der Bestuurders, wel

ke een meerderheid van het totale stemrecht 
uitoefenen, besloten heeft tot uitkeering over 
te gaan. 

f. Nadat het besluit genomen is om 
krachtens e hierboven tot uitkeering over te 
gaan, kunnen de Bewindvoerders met een 
meerderheid van twee-derde van het stem
menaantal, opeenvolgende uitkeeringen ten 
laste der activa van de Bank aan de leden 
verrichten, totdat de activa geheel verdeeld 
zijn. Voorwaarde voor deze uitkeering zal 
zijn een voorafgaande vereffening van ·alle 
uitstaande vorderingen der Bank op ieder 
lid. 

g. Voordat eenige uitléeering der activa 
plaats vindt, zullen de Bewindvoerders het 
evenredige aandeel daarin van ieder lid vast
stellen, overeenkomende met dç wijze, waar
op zijn aandeelen bezit zich tot het totaal 
uitstaande aandeelenkapitaal der Bank ver
houdt. 

h. De Bewindvoerders zullen voor de 
waarde der uit te keereQ active die waarde 
aannemen, welke gold op den dag der uit
keering en zullen als volgt bij de verdeeling 
te werk gaan: 

I. Aan ieder lid zal in zijn eigen schuld
bekentenissen, óf die van zijn officieele in
stanties of rechtspersonen in zijn land, voor 
zoover deze voor verdeeling beschikbaar zijn, 
een bedrag uitbetaald worden, gelijk in waar
de aan zijn evenredig aandeel in het totaal 
uit te keeren bedrag. 

II. Eenig saldo dat aan een lid verschul
.digd blijft nadat de betaling onder I hierbo
ven plaats gevonden heeft, zal in zijn eigen 
valuta, voor zoover deze door de Bank ge
houden wordt, tot een bedrag dat in waarde 
aan dat saldo gelijk is, betaald worden. 

III. Eenig saldo dat aan een lid verschul
digd blijft nadat betaling onder I en II hier
boven plaats gevonden heeft, zal betaald 
worden in goud of een voor het lid aanne
melijke valuta, voorzoover deze door de Bank 
gehouden worden, tot een bedrag dat in 
waarde aan dat saldo gelijk is. 

IV.'-. Alle overblijvende activa zu_llen, na
. dat betaling krachtens I, II en III hierboven 
geschied is , pro rata onder de leden verdeeld 
worden. 

i. Ieder lid, dat activa krachtens h hier
boven door de Bank verdeeld, ontvangt, zal 
ten aanzien van deze activa dezelfde rechten 
kunnen uitoefenen als de Bank vóór hun ver
deeling kon uitoefenen. 

Artikel VII. 

Rechtspersoonlijkheid, Onschendbaarheid 
en Privileges. 

Sectie I. Doel van het Artikel. 
Ten einde de Bank in staat te stellen, de 

aan haarzelve toevertrouwde functies te ver
vullen, zullen in de gebieden van ieder lid de 
rechtspersoonlijkheid, de onschendbaarheid 
en de provileges, welke in dit Artikel ver
meld zijn, aan de Bank toegekend worden. 
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Sectie 2. Rechtsperooonlijkheid der . Bank. 

De Bank zal volle rechtspersoonlijkheid 
bezitten en, in het bijzondèr, de bevoegdheid 
hebben: 

1. overeenkomsten af te sluiten; 
Il. roerende en onroerende goederen te 

koopen of te vervreemden; 
III. rechtsgedingen te voeren. 

Sectie 3. Positie van de Bank ten aanzien 
van rechtsprocedures. 

Processen mogen de Bank slechts aange
daan worden voor een competenten rechter 
in de gebieden van een lid, waarin de Bank 
een kantoor gevestigd heeft, een vertegen
woordiger aangewezen heeft voor het aanne
men van dagvaarding tot een proces of waar
depapieren uitgegeven of gegarandeerd heeft. 

Geen personen mogen haar echter aange
daan worden door leden of personen, die op
treden voor, of vorderingen hebben op leden. 

De bezittingen en activa der Bank, waar 
ook gelegen en door wien ook gehouden, zul
len vrij zijn van iederen vorm van inbeslag
name, beslaglegging of executie voor het uit
spreken van een eindvonnis tegen de Bank. 

Sectie 4. Vrijstelling der activa van 
inbeslagname. 

Bezittingen en activa van de Bank, waar 
o& gelegen en door wien ook gehouden, zul
len vrijzijn van visiteering, vordering, inbe
slagname, onteigening of iederen anderen 
vorm van beslaglegging op last van de uit
voerende of wetgevende macht. 

Sectie .5. Onschendbaarheid der archieven . . 

De archieven der Bank zullen onschend
baar zijn. 

Sectie 6. Vrijstellin{f' der ,;;;;;;:,,a van 
beperkende bepalingen. 

V<1orzoover voor uitvoering der in deze 
Overeenkomst opgesomde werkzaamheden 
noodig is en behoudens de voorschriften van 
deze Oveeenkomst, zullen alle eigendommen 
en activa van de Bank vrijgesteld zijn van 
beperkingen, regelingen, controles en mora
toria van welken aard ook. 

Sectie 7. Geprivilegieerde behandeling van 
de mededeelingen van de Bank. 

De 9 fficieele mededeelingen van de Bank 
zullen door de leden · op dezelfde wijze be
handeld worden als de officieele mededee
lingen van andere leden. 

Sectie 8 . Onschendbaarheid en privileges 
van an1btenaren en employé's. t--

Alle leden van den Raad van Bestuur, Be
windvoerders, Directeuren, plaatsvervangers, 
hoofdambtenaren en employé's van de Bank : 

I. zullen niet ontvankelijk zijn voor 
rechtsprocedures ten aanzien van handelin
gen, welke zij uit hoofde van hun ambt ver
richt hebben, tenzij de Bank deze niet-ont
vankelijkheid ter zijde stelt; 
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II. voorzoover zij niet de plaatselijke na
tionaliteit bezitten, zullen hun dezelfde on
schendbaarheid ten aanzien van immigratie
beperkingen, registratieplichten voor bui
tenlanders en nationalen dienstplicht en de
zelfde faciliteiten ten aanzien van deviezen
beperkingen toegekend worden, als door de 
leden aan de vertegenwoordigers ambtena
ren en employé's van vergelijkbaren rang, in 
dienst van andere leden toegekend worden; 

III. zullen dezelfde behandeling ten op
zichte van reisfaciliteiten genieten, als door 
de leden aan de vertegenwoordigers, ambte
naren en employé's van vergelijkbaren rang, 
in dienst van andere leden, geschonken is. 

Sectie 9. Vrijstelling van belasting. 

a . De Bank, haar activa, bezittingen, in
komsten en haar werkzaamheden en trans
acties, waartoe zij door deze Overeenkomst 
gemachtigd wordt, zullen vrij zijn van alle 
belastingen en alle douanerechten. 

De Bank zal eveneens vrij zijn van verant
woórdelijkheid voor de inning of betaling van 
eenige belasting of heffing. 

b. Geen belasting zal geheven worden op 
of ten aanzien van salarissen en vergoedingen 
door de Bank aan Bewindvoerders, plaatsver
vangers, hoofdambtenaren en employé's van 
de Bank betaald, die niet zijn plaatselijke in
woners, plaatselijke onderdanen of andere 
bezitters van de plaatselijke nationaliteit. 

c. Geen enkele belasting zal geheven 
worden op eenige schuldbekentenis of waar
depapier dat door de Bank uitgegeven wordt 
(daarbij inbegrepen de dividenden en inte
rest daarvan) door wien ook gehouden: 

I. welke ten nadeele van zulk een schuld
bekentenis of waardepapier, uitgegeven door 
de Bank, zoude zijn, uitsluitend uit hoofde 
van derzelver oorsprong; of 

II. indien de eenige rechtsgrond voor een 
dergelijke belasting zoude zijn: de plaats 
waar of de valuta waarin de papieren uitge
geven zijn of waarin zij luiden, of betaalbaar 
gesteld of betaald zijn, of de plaats waar 
eenig kantoor der Bank gevestigd is of zij 
zaken doet. 

d. Geen enkele belasting zal geheven wor
den op eenig door de Bank gegarandeerd 
waardepapier (daarbij inbegrepen de divi
denden en interest daarvan) door wien ook 
gehouden: 

1. welke ten nadeele van zulk een waar
depapier zoude zijn, uitsluitend uit hoofde 
van derzelver garantie door de Bank; of 

, II . indien de eenige recchtsgrond voor 
een dergelijke belasting zoude zijn: de plaats 
waar eenig }<antoor der Bank gevestigd is of 
zij zaken doet. 

Secte m. Toepassing van het Artikel. 

Ieder lid zal in zijn gebieden de noodige 
stappen ondernemen met het doel, de begin
selen, waarvan in dit Artikel sprake is, onder 
zijrf'eigen wetsbepalingen tot gelding te bren
gen en het zal de Bank in bijzonderheden van 
de genomen maatregelen in kennis stellen. 

27 
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Artikel VIII. 

Amendementen. 

a. Ieder voorstel betreffende het aan
brengen van wijzigingen in deze Overeen
komst zal, inverschillig of het afkomstig is 
van een lid, een Bestuurder of het College 
van Bewindvoerderes, bij den voorzitter van 
den Raad van Bestuur ingediend worden, die 
het voorstel aan den Raad voor zal l'eggen. 

Indien het voorgestelde amendement door 
den Raad van Bestuur goedgekeurd wordt 
zal de Bank bij rondschrijven of per telegram 
alle leden vragen, of zij het voorgestelde 

. amendement aannemen. Wanneer drie-vijf
de van de leden, welke viervij fde van het 
totale stemmenaantal bezitten, het voorge- -
stelde amendement aangenomen hebben, zal 
de Bank hiervan kond doen door een offi
cieele mededeeling daarvan aan alle leden te 
zenden. 

b. Niettegenstaande de bepalingen van a 
hierboven, is het aannemen door alle leden 
noodig, wanneer het een amendement geldt, 
dat wijzigingen aanbrengt in I het recht om 
uit de Bank te heden (Artikel VI, Sectie I); 
II het recht, verkregen bij Artikel Il, Sectie 
3 c; III de beperking der aansprakelijkheid 
vermeld in Artikel II, Sectie 6. 

c. Amendementen zullen voor alle leden 
drie maanden na den datum van de offi
cieelé mededeeling van kracht worden, tenzij 
in het rondschrijven of het telegram een kor -
tere termijn bepaald is. 

Artikel IX. 
Interpretatie. 

a. leder meenigsverschil dat omtrent de 
interpretatie der voorschriften van deze 
Overeenkomst tusschen eenig lid en de Bank 
of tusschen de leden onderling ontstaat, zal 
aan het College van Bewindvoerders ter be
slissing voorgelegd worden. 

Indien eenig Jid, dat niet het recht heeft 
een Bewindvoerder te benoemen, in bijzon
dere mate bij een meeningsverschil betrok
ken is, zal het het recht ontvangen, zich te 
laten vertegenwoordigen in overeenstemming 
met Artikel V, Sectie 4 b. 

b. In elk geval, waarin de Bewindvoer
ders volgens a hierboven een beslissing ge
nomen hebben, kan een Jid verzoeken, dat -
het vraagstuk naar den Raad van Bestuur, 
wiens oordeel bindend zal zijn, verwezen 
wordt. Hangende de uitslag van het verwij
zen naar den Raad kan de Bank, voor zoover 
zij dit noodig acht, oo· grond van de beslissing 
van de Bewindvoerders handelen. 

c. Steeds wanneer oneenigheid ontstaat 
tusschen de Bank en een land, dat 
opgehouden heeft lid te zijn, of tus
schen de Bank en eenig Jid na het voor
goed staken der werkzamheden van de 
Bank, -zal een dergelijke oneenigheid onder
worpen worden aan arbitrage door een tri
bunaal van drie arbiters, waarvan één door 
de Bank benoemd wordt, een andere door het 
betrokken land, en een scheidsrechter, die, 
tenzij partijen anders overeenkomen, be-
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noemd wordt door den President van Het 
Permanente Hof van Internationale Justitie 
of een andere autoriteit, welke daarvoor bij 
een door de Bank te treffen regeling aange
wezen is. De scheidrechter zal de volledige 
macht hebben alle vragen betreffende de pro
cedure te beslissen, wanneer naar aanleiding 
daarvan oneenigheid tusscheR partijen be
staat. 

Artikel X. 

·wanneer toestemming g·eacht wordt 
gegeven te zijn. 

Steeds wanneer de toestemming van eenig 
lid vereischt is voordat eenige handeling 9oor 
de Bank verricht kan worden, zal, behalve 
wat betreft Artikel VIII, de toestemming ge
acht wordt gegeven te zijn, indien het lid niet 
binnen den redeli_jken termijn, welken de 
Bank bij de mededeeling aan het Jid van de 
voorgestelde handeling kan vaststellen, be
zwaar maakt. 

Artikel XI. 

Slotbepalingen. 

Sectie x. Van kracht worden. 
Deze Overeenkomst zal van kracht woF

den wanneer zij onderteekend is namens de 
regeeringen, welker minimum inschrijvingen 
te zamen niet minder dan 65 percent van de 
totale inschrijvingen in Schema A vermeld, 
bedragen en wanneer de in Sectie 2 a v dn 
dit Artikel genoemde documenten namens 
hen gedeponeerd zijn, maar in geen geval zal 
deze Overeenkomst vóór x Mei 1945 van 
kracht worden. 

Sectie 2. Onderteekening. 
a. Iedere regeering, namens welke deze 

Overeenkomst geteekend is, zal bij de Re
geering der Vereenigde Staten van Amerikst 
eene oorkonde deponeeren, waarin verklaard 
wordt, dat zij deze Overeenkomst aangegaan 
is in overeenstemming met haar wette,s1 en 
alle noodige sappen ondernomen heeft, om 
in staat te zijn al haar verplichtingen, voort
v:loeiende uit deze Overeenkomst, na te ko
men. 

b. Iedere regeering zal lid van de Bank 
worden van af den datum, waarop de hier- · 
boven- onder a vermelde oorkonde namens 
haar gedeponeerd is, behoudens dat geen re
geering lid zal worden voordat deze Overeen
komst van kracht wordt volgens Sectie x van 
dit Artikel. • 

c. De Regeering van de Vereenigde Sta
ten van Amerika zal de regeeringen van alle 
landen. wier namen in Schema A vermeld 
zijn, en alle regeeringen, die in overeenstem
ming met Artikel II, Sectie x b toestemming 
ontvangen om als lid toe te treden, mede
deeling doen van alle onderteekeningen van 
deze Overeenkomst en van het deponeeren 
van al1e oorkonden, bedoeld in a hierboven. 

d. Ten tijde dat deze Overeenkomst na
mens haar geteekend wordt, zal iedere re
geering aan de Regeering der Vereenigde 
Staten van Amerika één honderdste van één 
percent van den prijs van ieders aandeel in 
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goud of in U.S.-dollars overmaken, ten einde 
tegemoet te komen aan de administratieve 
uitgaven van de Bank. · 

Deze betaling zal als voorschot op de over
eenkomstig Artikel II, Sectie 8 a te verrich
ten betaling in mindering gebracht worden. 

De Regeering van de Vereenigde Staten 
van Amerika zal ~ze bedragen op de spe
ciale deposito-rekening boeken en zal ze aan 
den R aad van B estuur der Bank overdragen, 
wanneer de eerste vergadering ingevolge 
Sectie 3 van dit Artikel bijeengeroepen is. 

Indien deze Overeenkomst niet per 31 
December 1945 v an kracht geworden is , zal 
de Regeering van de Vereenigde Staten van 
Amerika deze bt:dragen aan de regeeringen, 
welke ze gestort hebben, terugvergoeden. 

e. De onderteekening van deze Overeen
komst zal te Washington voor de regeeringen 
der landen, wier namen in Schema A ver
meld zijn , openstaan tot 31 December 1945. 

f. Na 31 December 1945 zal deze Over
eenkomst voor onderteekening door de regee
ring van elk land, dat in l overeenstemming 
met Artikel. II , Sectie 1 b toestemming ont
vangen heeft om tot het lidmaatschap toe te 
treden, openstaan. 

g. Door hare onderteekening van deze 
Overeenkomst aanvaarden alle regeeringen 
dezelve èn voor zichzelve _èn met betrekking 
tot al haar koloniën, overzeesche gebiedsdee
len, alle gebieden onder haar protectoraat, 
suzereiniteit of autoriteit, en alle gebieden, 
ten aanzien waarvan zij mandaatsrechten 
uitoefenen. 

h. In het geval van regeeringen, wier 
moederland door den vijand bezet geweest is, 
kan de deponeering van de hierbovèn in a 
bedoelde oorkonde tot eenhonderd en tach
tig dagen na den dag van de bevrijding van 
d3-t gebied uitgesteld worden. 

Indien echter de deponeering van de OOJ"

konde door -eenige zoodanige regeering niet 
v66r afloop van dezen _termijn plaats vindt, 
zal de namens deze regee,;ng geplaatste 
handteekening nietig worden en zal het deel 
van haar bijdrage, dat krachtens d hierboven 
gestort is, teruggegeven worden. 

i. De bepalingen van· de paragrafen d en 
h zullen voor iedere onderteekenende regee
ring bindend worden op den datum van on
_derteekening. 

Sectie -~· In werking trede_n van de Bank. 
a. Zoodra deze Overeenkomst volgens 

Sectie 1 van dit Artikel van kracht wordt, zal 
ieder lid een Bestuurder benoemen en zal het 
lid, dat het grootste aantal aandeelen bezit, 
de eerste vergadering van den Raad van Be
stuur bijeenroepen. 

b. In de eerste vergadering van den Raad 
van Bestuur zal een regeling getroffen wor
den voor het kiezen van voorloopige Bewind
voerders. De regeeringen van de vijf landen 
waaraan volgens Schema A het grootste aan
tal aandeelen toegewezen is, zullen voorloo-· 
p ige Bewindvoerders benoemen. 

Indien één of meer van die regeeringen 
niet tot het lidmaatschap toegetreden zijn, 
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zullen de plaatsen die zij ip het College van 
Bewindvoerders zouden kunnen bezetten, 
open blijven, totdat zij tot het lidmaatschap 
toegetreden ziin, of tot 1 Januari 1946, welke 
van beide data het eerste valt. 

Zeven voorloopige B ewindvoerders zullen 
overeenkomstig de bepalingen van Schema 
B gekozen worden en zullen in functie blij
ven tot den datum der eerste regelmatige 
verkiezing van Bewindvoerders, welke zoo 
spoedig mogelijk na 1 Januari 1946 gehouden 
zal worden. 

c. De Raad van Bestuur kan aan de voor
loop,ige Bewindvoerders alle bevoegdheden 
overdragen, behalve de bevoegdheden welke 
niet aan het College van Bewindvoerders 
overgedragen mogen worden. 

d . De Bank zal den leden mededeelen, 
wanneer zij gereed is hare operaties aan te 
vangen. 

GEDAAN te Washington, in een enkel 
exemplaar, dat zal blijven berusten in de ar
chieven der Regeering van de Vereenigde 
Staten van Amerika, die gewaarmerkte af
schriften aan alle regeeringen wier namen in 
Schema A vermeld zijn en alle regeeringen, 
die tot het lidmaatschap toegelaten worden 
volgens Artikel II, Sectie 1 b, zal doen toe
komen. 

(Volgen de onderteeke<iingen). 

Abessynië 
Australië 
België . 
Bolivia 
Brazilië 
Britsch-Indië 
Canada 
Chili 
China . 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 

SCHEMA A. 

Inschrijvingen. 

Denemarken 1) .• 
Dominicaansche Republiek 
Ecuador 
Egypte 
El Salvador 
Frankrijk. 
Griekenland 
Guatemala 
Haïti 
Honduras. 
IJsland 
Iran 
Irak 

(in mil!ioenen 
U.S. dollars) 

6 
200 
225 

7 
105 
400 

325 
35 

600 

35 
2 

35 

2 

3.2 
40 

l 

450 
25 

2 

2 

l 

l 

24 
6 

1 De inschrijving van Denemarken zal 
door de Bank vastgesteld worden, nadat De
nemarken het lidmaatschap in overeenstem
ming met Artilèe!en dezer Overeenkomst 
aanvaardt. 
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Liberië 
Luxemburg 
Mexico 
Nederland 
Nicaragua 
Nieuw Zeeland . 
Noorwegen 
Panama 
Paraguay 

(in millioenen 
U.S. dollars). 

0.5 

Peru 
Philippijnsche Gemeenebest 
Polen 
Tsjecho-Slowakije • . 
Unie van Zuid-Afrika 
Unie van Socialistische Sovjet 

publieken 
Uruguay . 
Venezuela 
Vereenigd Koninkrijk 
Vereenigde Staten van Amerika 
Yoegoslavië . 

Totaal. 

SCHEMA B. 

Re-

10 
65 

275 
o.8 

50 
50 

0.2 
o.8 

17.5 
15 

125 
125 
:LOO 

200 
10.5 
10.5 

1300 
3175 

40 

9100 

Verkiezing van Bewlndvoerder.s. 
1. De verkiezing van de te kiezen Be

windvoerders zal plaats vinden bij stemming 
van de Bestuurders, welke krachtens -6,_rtikel 
V, Sectie 4 b het recht hebben om te stem
men. 

2 . Bij het stemmen voor de te kiezen 
Bewinclvoerders, zal ieder der stemgerech
tigde Bestuurders, alle stemmen, waarop het 
hem benoemende lid recht heeft krachtens 
Sectie 3 van Artikel V, op één persoon uit
brengen. 

De zeven personen, waarop het grootste 
aantal stemmen uitgebracht is, zullen Be
windvoerders zijn, onder voorwaarde dat 
geen persoon, die minder dan veertien per
cent van het totaal aantal dat uitgebracht 
kan worden (gerechtigde stemmen) op zich 
vereenigd ziet, als gekozen beschouwd zal 
worden. 

3. Waneer bij de eerste stemming geen 
zeven personen gekozen worden, zal een 
tweede stemming plaats vinden, waarbij de 
persoon, welke het kleinste aantal stemmen 
op zich vereenigde, niet meer voor verkie
zing in aanmerking komt en waarbij slechts 
stemmen zullen a de Bestuurders, welke bij 
de eerste stemming op een niet gekozen 
persoon stemden en b de Bestuurders, wier 
stemmen voor een gekozen persoon, volgens 
4 hieronder, geacht worden, het aantal stem
m en op dien persoon uitgebracht, boven vijf
tien percent van de gerechtigde stemmen ge_ 
bracht te hebben. 

4. Bij het vaststellen of de stemmen, 
welke door een Bestuurder uitgebracht zijn, 
geacht moeten worden het tptaal voor eenig 
persoon boven vijftien percent van de ge
rechtigde stemmen gebracht te hebben, zul
len de vijftien percent geacht worden te be
vatten, ten eerste de stemmen van den Be-
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stuurder, die het grootste aantal stemmen op 
dien persoon uitgebracht heeft, vervolgens 
de stemmen van den Bestuurder, die het op 
één na grootste aantal uitgebracht heeft en 
zoo voorts, totdat vijftien percent bereikt is. 

5. Iedere Bestuurder, waarvan een ge
deelte van diens stemmen in aanmerking ge
nomen moet worden om het totaal, op eenig 
persoon uitgebracht, boven veertien percent 
te brengen, zal geacht worden al zijn stem
men op dien persoon uit te brengen, zelfs in
dien het totaal aantal stemmen voor dien 
persoon daardoor de vijftien percent over
schrijdt. 

·6. Indien na de tweede stemming geen 
zeven personen gekozen zijn, zullen verdere 
stemmingen volgens gelijke beginselen ge
houden worden, totdat zeven personen ge
kozen zijn, onder voorwaarde dat nadat zes 
personen gekozen zijn, de zevende bij een
voudige meerderheid van de overgebleven 
stemmen gekozen kan worden en beschouwd 
zal worden met al die stemmen gekozen ·te 
zijn. 

INTERNATIONALE ECONOMISCHE 
PROBLEME . 

Overwegende dat in Artikel I der Artike
len van Overeenkomst betreffende het In
ternationale Monetaire Fonds wordt be
paald, dat een van de belangrijkste doelstel
lingen van het Fonds is de uitbreiding en 
evenwichtigen groei van den intemationalen 
handel te vergemakkelijken en daardoor bij 
te dragen tot de bevordering en handhaving 
van een hoog niveau van werkgelegenheid 
en reëel inkomen en tot de ontwikkeling van 
de productieve hulpbronnen vap alle leden 
als eerste doeleinden van economische ,poli
tiek· 

O~erwegende dat de volledige verwezen
lijking van deze en andere doelstellingen en 

- doeleinden, bepaald in de Overeenkomst, 
niet kan worden volbracht door middel van 
het Fonds alleen; 

Beveelt de Monetaire en Financieele Con
ferentie van de Vereenigde Naties aan de 
deelnemende Regeeringen aan, dat zij, naast 
de uitvoering van de specifieke monetaire 
en financieele maatregelen, welke het onder
werp van deze Conferentie waren, trachten, 
ten einde op het gebied van internationale 
economische betrekkingen voorwaarden te 
scheppen, noodzakelijk voor de verwezenlij
king van de doelstellingen ,van het Fonds en 
van de meer wijdere eerste doeleinden van 
economische poÎitiek, zoo spoedig mogelijk 
tot overeenstemming te komen ten aanzien 
van de middelen, waardoor zij het beste zul
len kunnen: 

1. beletselen voor intemationalen handel 
verminderen en op andere wijze wederkee
rig tot voordeel strekkende handelsbetrek
kingen bevorderen; 

• 2. den ordelijken afzet van stapelproduc
ten tot stand brengen tegen prijzen, welke 
evenzeer billijk zijn voor den producent als 
voor den consument; 
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3. de bijzondere vraagstukken van inter
nationaal belang behandelen, welke zullen 
voortvloeien uit het staken van de productie 
voor oorlogsdoeleinden; en 

4. door gemeenschappelijke inspanning 
de harmonieering vergemakkelijken van de 
nationale politiek van de Staten-Leden, ge
richt op bevordering en handhaving van een 
hoog niveau van werkgelegenheid en geleide
lijk stijgenden levensstandaard. 

S. G 308 

30 October z946. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 24 October 1945 te Bern tusschen 
Nederland ·en Zwitserland gesloten Be
talingsaccoord, met de daarbij behoo
:rende bijlagen, en het op 6 Mei 1946 te 
Bern tusschen Nederland en Zwitserland 
gesloten Protocol betreffende de beta
lingen van niet-commercieelen aard, met 
de daarbij behoorende bijlagen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien het op 24 October 1945 te Bern 

tusschen Nederland en Zwitserland gesloten 
Betalingsaccoord, met de daarbij behooren
de bijlagen, en het op 6 Mei 1946 te Bern 
tusschen Nederland en Zwitserland gesloten 
Protocol betreffende de betalingen van niet
commercieelen aard, met de daarbij behoo
rende bijlagen, van welke stukken eene af
druk en eene vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 1 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 22 October 1946, 
Directie van Economische Zaken en Afdee
ling Kabinet en Protocol No. (1 231)-80660; 

Hebben goedgevoriden en verstaan : 
bovengenoemde overeenkomsten, 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 
uitvoering van .hetgeen te dezen wordt ver
eischt. 

·Het Loo, den 3osten October 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Buiten]. Zaken a.i., BEEL. 

(Uitgeg. z7 December z946.) 

Ver t a 1 ing. 

BE'l'ALINGSACCOORD TUSSCHEN 
NEDERLAND EJS" ZWITSERLAND. 

Teneinde het commercieele betalingsver-
keer tusschen Nederland en Zwitserland te 
regelen, komen 

de Regeering van Nederland en 
de Federale Zwitsersche Regeering 

overeen de volgende bepalingen toe te pas
sen: 

1 De Fransche tekst van dit Staatsblad 
is niet opgenomen. (Red.). 
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Art. 1. Voor de toepassing van deze over
eenkomst wordt verstaan onder "Nederland" 
het Koninkrij k der Nederlanden 

en onder "Zwitserland" de .3witsersche 
Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein. 

Art. 2. Alle wisseltransacties ingevolge 
deze overeenkomst zullen plaats hebben op 
de basis van een wisselkoers van 162,90 Zwit
sersche francs tegen 100 Nederlandsche gul
dens. 

Deze koers is de "officieele" koers; hij zal 
niet gewijzigd worden door één van de par
tijen zonder voorafgaand overleg met de 
andere. 

De Banque Nationale Suisse en de Neder
landsche Bank zullen in onderlinge overeen
stemming de maximum afwijkingen naar bo
ven en beneden vaststellen, die toegestaan 
zullen zijn op de markten, welke van haar 
afhankelijk zijn. 

Art. 3. Om de commercieele betalingen, 
te verrichten van Zwitserland naar Neder
land, te verzekeren, zal de Banque Nationale 
Suisse de guldens gebruiken, die aan haar 
tegen Zwitsersche francs door de Nederland
sché Bank verkocht zullen worden. 

Om de commercieele betalingen, te ver
richten van Nederland en Zwitserland, te 
verzekeren, zal De Nederlandsche Bank te 
harer keuze kunnen gebruiken: 

a. de Zwitsersche francs, die de Banque 
Nationale Suisse haar tegen guldens zal ver
koÓpen; 

b. de Zwitsersche francs, waarover zij 
mogelijk zal kunnen beschikken ten gevolge 
van credieten, die aan de Nederlandsche · 
Regeering toegestaan mochten worden cfoor 
Zwitsersche geldschieters. 

Art. 4. Het commercieele karakter wordt 
toegekend aan alle hieronder genoemde 
transacties en aan de betalingen die daaruit 
voortvloeien: , 

a. levering in Nederland van goederen 
van Zwitserschen oorsprong én in Zwitser
land van goede(en van Nederlandschen oor
sprong. 

De interpretatie van den Zwitserschen 
oorsprong en van den Nederlandschen oor
sprong wordt door de landen van uitvoer be
paald, 

b. kosten van transport, opslag, inkla
ring en douane en alle andere bijkomende 
kosten van het goederenverkeer, 

c. goederenverzekeringen (premies en 
schadeloosstellingen), 

d. commissies, provisies, kosten van pro
paganda en vertegenwoordiging reclame
kosten, 

e. kosten van verwerking, voltooiing, be
werking, montage, reparatie en veredeling,_ 

/. salarissen, tractementen en honorana, 
bijdragen en schadeloosstellingen van sociale 
verzekeringen, pensioenen en renten voort
vloeiende uit een overeenkomst tot aanne
ming van werk, een arbeidsovere~nkomst of 
een overeenkomst tot het vernchten van 
enkele diensten of die het karakter van een 
publieke schuldverplichting hebbe~ 

g. kosten en winsten voortvloeiende uit 
den doorvoerhandel, 
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h. rechten en vergoedingen voor octrooien, 
licenties en fabrieksmerken, auteursrechten, 
opvoeringsrechten, 

i. verl!oedingen en bijdragen en andere 
dergelijke kosten, 

j . belastingen, boeten en justitieele kos
ten, 

k. periodieke afrekeningen van de admi
nistraties van de Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie, evenals van de ondernemingen 
van openbaar vervoer, 

1. kosten van zakenreizen, alimentaties, 
kosten voor onderwij s, verpleging, levens
onderhoud eh ondersteuning en t erugbeta
ling van de credieten, voortvloeiende uit 
dergelijke onkosten, die nog niet betaald zijn 
ten tijde van het in werking treden van dit 
accoord voor zoover de debiteur niet over 
andere betaalmiddelen beschikt in het land, 
waar dé schuld gekwet en moet worden. 

m. tractementen en vergoedingen voor 
administrateurs, beheerders en commissaris
sen ·van vennootschappen, 

n . terugbetaling van uitgaven verricht 
voor de transacties genoemd onder a tot en 
met m en die niet voltooid zijn evenals er
liezen in koers en rente, die een gevolg zijn 
van de transacties genoemd onder a tot en 
met n, 

o. betalingen op het gebied van verzeke
ringen en herverzekeringen en die als com
mercieel zullen worden erkend krachtens een · 
speciale overeenkomst daaromtrent af te 
sluiten, 

p . elke andere betaling, die in onderlinge 
overeenstemming tusschen de beide Regee
ringen of de autoriteiten, die zij te dien einde 
aanwijzen, toegelaten zal zijn. · 

Art. 5. Alle betalingen tusschen Zwitser
land en Nederland zullen plaats vinden door 
middel van de commercieele rekening, die 
elke circulatiebank voor de andere in haar 
boeken zal openen in haar eigen valuta, dan 
wel door middel van de commercieele reke
ningen, die de overeengekomen Zwitsersche 
en Nederlandsche banken gemachtigd zullen 
zijn te openen. 

Art. 6. De saldi van de commércieele re
kening geopend in guldens door De Neder
landsche Bank voor de Banque Nationale 
Suisse en van de commercieele rekening ge
opend in francs door de Banque Nationale 
Suisse voor De Nederlandsche Bank, zulle n 
tegen den officieelen koers op den laatsten 
dag van elke maand verrekend worden. 

Zoolang als het creditsaldo, dat uit die 
verrekening voort zal vloeien 25 millioen 
Zwitsersche francs of 15 millioen guldens 
niet te boven zal gaan, zullen de contrac
teerende partijen . geen speciale zekerheids
stelling noch een omzetting van dit saldo in 
goud of een vreemde valuta vorderen. 

Indien op een gegeven oogenblik dit cre
ditsaldo 25 millioen Zwitsersche francs of 15 
millioen gulden te boven zal gaan, zal de 
circulatiebank, die creditrice is, het recht 
hebben te vorderen, dat het surplus wordt 
omgezet in goud tegen den tusschen de twee 
circulatiebanken overeengekomen prijs. 
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Art. 7. De beide circulatiebanken zullen 
aan de overeengekomen banken van haar 
land, in voorraad, de valuta van het mede
contracteerende land kunnen afstaan, welke 
zij zullen behoeven om de betalingen, be
doeld in artikel 4 te verzekeren . 

De overeengekomen banken zullen even
zoo haar activa op c_ommercieele rekeningen 
bij de overeengekomen banken van het mede
contracteerende land kunnen gebruiken voor 
dezelfde betalingen, die kunnen overmaken 
naar de commercieele rekening van de cir
culatiebank van haar eigen land of naar die 
van een overeengekomen bank van haar 
eigen land. 

De bevoegde autoriteiten van elk iand 
zullen er voor waken, dat slechts betalingen 
van èommercieelen aard, via de commercieele 
rekeningen zullen worden overgemaakt. 

Art. 8. Indien de officieele koers gewij
zigd zal worden, zullen de commercieele re
keningen van de beide circulatiebanken wor
den afgesloten en de saldi tegen den offi
cieelen koers, die tot dat oogenblik van 
kracht was, worden verrekend. ' 

Het bedrag der creditsaldi op den dag van 
verrekening zal, indien ·het uitgedrukt is in 
die der beide valuta's, waarvan de waarde 
t en opzichte van de andere is verlaagd, wor
den gecorrigeerd door de circulatiebank, die 
debitrice is in evenredigheid met die wijzi
ging. 

Art. g. De Banque Nationale Suisse zal te 
allen tijde het recht hebben aan de Neder
landsche Bank t egen het geheel of een ge
deelte van de saldi in Zwitsersche francs aan
gehouden ,door de laatstgenoemde krachtens 
het onderhavige acçoord te verkoopen, hetzij 
Nederlandsche guldens tegen den officieelen 
koers, hetzij goud tegen den prijs in onder
ling overleg door de beide circulatiebanken 
vastgesteld. 

De Nederlandsche Bank zal te allen tijde 
het recht hebben aan de Banque Nationale 
Suisse tegen het geheel of een gedeelte van 
de saldi 'in guldens , aangehouden door de 
laatstgenoemde krachtens het onderhavige 
accoord te verkoopen, hetzij Zwitsersche· 
francs tegen den officieelen koers , hetzij goud 
tegen den prijs in onderling overleg door. de 
beide circulatiebanken vastgesteld. 

Art. 10. Bij het afloopen van het onder
havige accoord zullen de saldi in guldens , 
aangehouden door de Banque Nationale 
Suisse, en de saldi in Zwitsersche francs, aan
gehouden door de Nederlandsche Bank, tegen 
den officieelen koers worden verrekend. Het 
uiteindelij k creditsaldo zal voor zoover het 
niet krachtens artikel g onderworpen zal zijn 
aan een onmiddelliike"betaling in goud of in 
de valuta van het crediteurland, bestemd 
worden voor den aankoop van schatkistbil
jetten, uitgegeven door het debiteurland in 
de valuta van het crediteurland; deze bil
jetten zullen .~½ % rente per jaar dragen 
en zullen moeten worden afgelost volgens een 
amortisatieschema, in onderlinge overeen-
stemming tusschen de beide Regeeringen 
vastgesteld, waarvan de looptijd echter 5 
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jaar van het oogenblik van uitgifte van de 
biljetten af niet mag overschrijden. 

Art. II . Het onderhavige accoord zal ook 
van kracht zij n in het Vorstendom Liechten
stein zoolang dit aan Zwitserland door een 
verdrag van tolunie is verbonden. 

Art. 12. Dit accoord zal in werking tre
den op den dag van onderteekening. Zijn 
looptijd is vastgesteld op 3 jaar gerekend 
van dezen datum. Bij den afloop van die 
periode zal het van jaar tot jaar stilzwijgend 
verlengd worden, tenzij één der contractee
rende partijen het op een termijn van drie 
maanden voor den àfloopdatum zal opzeggen. 

Gedaan in tweevoud te Bern, den 24sten 
October 1945. 

Voor de Regeering van 
Nederland: 

J . BOSCH VAN ROSENTHAL. 

Voor de Federale Zwitsersche 
Regeering: 
P. KELLER. 

Ve rt a 1 ing. 

Bijlage 1. 

Bern, 24 October 1945 . . 

HoogGeleerde l;Jeer, 

Onder verwijzing naar het betalingsac
coord, dat heden geteekend is, heb ik de eer 
U te v erzoeken Uw instemming te betuigen 
met hetgeen volgt : 

1. De Zwitsersche Regeering zal den uit
voer van goederen van Zwitserschen oor
sprong naar Nederland vereenvoudigen. Van 
haar kant zal de N ederlandsche Regeering 
rekening houden met de wenschen van de 

__,. Zwitsersche Rei eering voor zoover het be
treft de verdeelmg van orders. 

Het is wel verstaan, dat de orders, zoowel 
door vertegenwoordigers van de Nederland
sche Regeering als door vertegenwoordigers 
van de Nederlandsche industrie doorgegeven 
zullen kunnen worden. De coördinatie van de 
verschillende orders, geplaatst door de Ne-
1derlandsche koopers zal. verzekerd worden 
door de Nederlandsche Regeering. 

2. Er zal een gemengde commissie wor
den gevormd, samengesteld uit vertegen
woordigers van de beide Regeeringen, die 
haar zetel te Bern zal hebben en die belast 
zal zijn met het onderzoeken van de orders, 
voorgenomen door Nederland (zoowel door 
officieele instanties als door particuliere in: 
stanties) op de basis van de onderhavige 
regeling. De beide Regeeringen zullen zich 
met elkaar verstaan om aan de genoemde 
commissie de richtlijnen te geven, volgens 
welke 

a. de orders zullen worden verdeeld on
der de verschillende takken van de Zwitser
sche volkshuishouding op de basis van den 
normalen vooroorlogschen gang van zaken; 
er zal in elk geval rekening gehouden wor
den met de bijzondere behoeften van Ne
derland voor den wederopbouw, 
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b. rekening l!ehouden zal worden met den 
wensch van de Zwitsersche Regeering om 
een opeenhooping van orders te vermijden 
over dezelfde periode in dezen zin, dat bo
ven het totaal van de credieten die ter be
schikking zijn gesteld bij het betalingsac
coord van heden en de biilagen nos. 2 en 3 
geen bedrag boven go millioen Zwitsersche 
francs zal worden gebruikt tot 30 Juni 1946. 
· 3. De Regeering van Nederland geeft er 
zich rekenschap van dat Zwitserland er be
lang bij heeft, om op dit oogenblik te wor
den betaald door de levering van goederen 
en door diensten eerder dan door betaling 
van zuiver monetairen aard. Te dien einde 
zal zij zich beijveren de levering van goede
ren, die nuttig · zijn voor de Zwitsersche 
volkshuishouding, zooals kolen, tot stand te 
brengen, en aan de Zwitsersche Regeering 
de diensten van de Nederlandsche koopvaar
dijvloot aan te bieden zoodra de omstandig
heden dat zullen toelaten, rekening houdend 
met de wereldsituatie, de internationale 
overeenkomsten op dit gebied en haar natio
nale behoeften. 

Van dit moment af verklaart de Neder
landsche Regeering zich bereid den uitvoer 
van kolen naar Zwitserland te hervatten, 
zoodra het vervoer tusschen Nederland en 
Zwitserland zal · zij n hersteld en zoodra Ne
derland over een netto overschot aan kolen 
zal beschikken. Deze leveringen zullen zoo 
spoedig mo11:elijk- het peil moeten bereiken 
van die leveringen, welke vóór den oorlog 
aan Zwitserland zijn gedaan en zullen moe
ten worden tot stand gebracht tegen den 
prijs, die op het moment van uitvoer van 
kracht is. 

Het is wel verstaan, dat de beide Regee
ringen regelmatig overleg zullen plegen om
trent de middelen van algemeenen aard, die 
de economische verhouding tusschen de 
beide landen zullen kunnen bevorderen. 

Gelieve, HoogGeleerde Heer, de bevesti"' 
girfg van mijn meeste hoogachting te ont
vangen. 

J. BOSCH VAN ROSENTHAL. 

Den HoogGeleerden Heer Professor P . Keiler, 
Gedelegeerde voor de Handelsaccoorden. 

BERN. 

Ve rt a 1 ing. 

Bijlage 1. 

Bern, 24 October 1945. 
Mijnheer de Gezant, 

Door een brief onder dagteekening van 
heden heeft U mij wel het volgende willen 
doen weten: 

,,Onder verwijzing naar het betalingsac
coord, dat heden geteekend is, heb ik de eer 
U te verzoeken Uw instemming te betuigen 
met hetgeen volgt: 

1. De Zwitsersche Regeering zal den uit
voer van goederen van Zwitserschen oor
sprong naar Nederland vereenvoudigen. Van 
haar kan_t zal de Nederlandsche Regeering 
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rekening houden met de wenschen van de 
Zwitsersche Regeering voor zoover het be
treft de verdeeling van orders. 

Het is we_l verstaan, dat de orders, zoowel 
door vertegenwoordigers van de Nederland
sche Regeering als door vertegenwoordigers 
'?n de Nederlandsche industrie doorgegeven 
zullen kunnen worden. De coördinatie van de 
verschillende orders, geplaatst door de Ne
derlandsche koopers zal verzekerd worden 
door de Nederlandsche Regeering. 

2. Er zal een gemengde commissie wor
den gevormd, samengesteld uit vertegen
woordigers van de beide Regeeringen, die 
haar zetel te Bern zal hebben en die belast 
zal zijn met het onderzoeken van de orders, 
voorgenomen door Nederland (zoowel door 
officieele instanties als door particuliere in
stanties) op de basis van de onderhavige re
geling. De beide Regeeringen zullen zich met 
elkaar verstaan om aan de genoemde com
missie de richtlijnen te geven, volgens welke 

a. de orders zullen worden verdeeld onder 
de verschillende takken van de Zwitsersche 
volkshuishouding op de basis van den nor
malen vooroorlogschen gang van zaken; er 
zal in elk geval rekening gehouden worden 
met de bijzondere behoeften van Nederland 
voor den wederopbouw, 

b. rekening gehouden zal worden met den 
wensch van de Zwitsersche Regeering om een 
opeenhooping van orders te vermijden over 
dezelfde periode in dezen zin, dat boven het 
totaal van de credieten die ter beschikking 
zijn gesteld bij het betalingsaccoord van he
den en de bijlagen nos. 2 en 3 geen bedrag 
boven 90 millioen Zwitsersche francs zal 
worden gebruikt tot ;~o Juni 1946. 

3. De Regeering van Nederland geeft er 
zich rekenschap van dat Zwitserland er be
lang bij heeft, om op dit oogenblik te worden 
betaald door de levernig van goederen en 
door diensten eerder dan door betaling van 
zuiver monetairen aard. Te dien einde zal zij 
zich beijveren de levering van goederen, die 
nuttig zijn voor de Zwitsersche volkshuis-

- houding, zooals kolen, tot stand te brengen, 
en aan de Zwitsersche Regeering de diensten 
van de Nederlandsche koopvaardijvloot aan 
te bieden zoodra de omstandigheden dat zul
len toelaten, rekening houdend met de we
reldsituatie, de internationale overeenkoms
ten op dit gebied en haar nationale behoef
ten. 

Van dit moment af verklaart de Neder
landsche Regeering zich bereid den uitvoer 
van kolen naar Zwitserland te hervatten, 
zoodra het vervoer tusschen Nederland en 
Zwitserland zal zijn hersteld en zoodra Ne
derland over een netto overschot aan kolen 
zal beschikken. Deze leveringen zullen zoo 
spoedig mogelijk het peil moeten bereiken 
van die leveringen, welke vóór den oorlog 
aan Zwitserland zijn gedaan .en zullen moeten 
worden tot stand gebracht tegen den prijs, 
die op het moment van uitvoer van kracht is. 

Het is wel te verstaan, dat de beide Re
geeringen regelmatig overleg zullen plegen 
omtrent de middelen van algemeenen aard, 
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die de economische verhouding tusschen de 
beide landen zullen -kunnen bevorderen." 

Ik heb de eer U de instemming van de 
Zwitsersche Regeering met den voorafgaan
den tekst over te brengen. 

Gelieve, Mijnheer de Gezant, de verzeke
ring van mijn groote hoogachting te ont-
vangen. 

P. KELLER. 
Zijner Excellentie 
Den Heere J. J. B . Bosch ridder 
van Rosenthal, 
Gezant der Nederlanden, 

BERN. 

Ve rt a 1 ing. 

Bijlage 2. 

Bern, 24 October 1945. 

HoogGeleerde Heer, 

Onder verwijzing naar het betalings
accoord, dat heden geteekend is, heb ik de eer 
U te verzoeken Uw instemming te willen be
tuigen met het volgende: 

De Zwitsersche Regeering zal door het ver
leenen van haar garantie het verstrekken 
van een crediet van so millioen Zwitsersch 
francs aan de Regeering van Nederland door 
een groep van Zwitsersche banken vereen
voudigen. 

,De onder dit crediet voorgeschoten bedra
gen zullen uitsluitend gebruikt worden voor 
commercieele betalingen in Zwitserland te 
verrichten, zooals die zijn omschreven in ar
tikel 4 • van het betalingsaccoord, en via de 
commercieele rekeningen. 

De Regeering van Nederland zal de door 
de Zwitsersche baiilcen voorgeschoten bedra
gen eveneens kunnen l!"ebruiken om de com
mercieele rekening die de Banque Nationale 
Suisse in Zwitsersche francs voor de Neder
landsche Bank in haar boeken zal openen 
aan te vullen. Daartegenover kunnen de ac
tiva die op diezelfde rekening voorkomen, 
niet gebruikt worden voor gedeeltelijke of 
geheele terugbetaling van het crediet door 
de Zwitsersche banken verleend. 

Gelieve, HoogGeleerde Heer, de bevesti
ging van mijn meeste hoogachting te ont-
vangen. 

J. BOSCH VAN ROSENTHAL. 

Den HoogGeleerde:n Heer Professor 
P. Keller, 

Gedelegeerde voor de Handelsaccoorden, 
BERN. 

Ve rt a 1 ing. 

Bijlage 2. 

Bern, 24 October 1945. 

Mijnheer de Gezant, 

- Door een brief onder dagteekening van 
heden heeft U mij wel het volgende willen 
doen weten: 

,,Onder verwijzing naar het betalingsac-
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coord, dat heden geteekend is, heb ik de eer 
U te verzoeken Uw instemming te willen be
tuigen met het volgende: 

De Zwitsersche Regeering zal door het 
verleenen van haar garantie het verstrekken 
van een crediet van so millioen Zwitsersche 
franc!Vaan de Regeering van Nederland door 
een groep van Zwitsersche banken vereen,
voudigen. · 

De onder dit crediet voorgeschoten bedra
gen zullen uitsluitend gebruikt worden voor 
commercieele betalingen in Zwitserland te 
verrichten, zooals die zijn omschreven in ar
tikel 4 van het betalingsaccoord, en via de 
commercieele rekeningen. 

De Regeering van Nederland zal de door 
de Zwitsersche banken voorgeschoten be
dragen eveneens kunnen gebruiken om de 
commercieele rekening die de Banque Na
tionale Suisse in Zwitsersche francs voor de 
N ederlandsche Bank in haar boeken zal ope
nen aan te vullen. Daartegenover kunnen de 
activa die op diezelfde rekening voorkomen, 
niet gebruikt worden voor gedeeltelijke of 
geheele terugbetaling van het crediet door 
de Zwitsersche banken verleend." 

Ik heb de eer U de instemming van de 
Zwitsersche Regeering met den voorafgaan
den tekst te betuigen. 

Geleve, Mijnheer de Gezant, de verzeke
ring van mijn meeste hoogacpting te ont
vangen. 

P. KELLER. 

Zijner Excellentie 
Den Heere J. J. B. Bosch ridder van 

Rosenthal, 
Gezant der Nederlanden, 

BERN. 

Ver t a 1 ing. 

Bijlage 3. 

Bern, 24 October I945• 

HoogGeleerde Heer, 

Onder verwijzing naar het betalingsac
coord, dat heden geteekend is, heb ik de eer 
U te verzoeken mij Uw instemming met het 
volgende te betuigen: 

De Zwitsersche Regeering zal naast de ga
rantie, welke zii bereid is te verleenen voor 
het credièt genoemd in bijlage 2 bij het beta
lingsaccoord van heden de.. plaatsing van ze
kere Nederlandsche orders vereenvoudigen 
door tot een bedrag met een bruto maximum 
van 40 millioen Zwitsersche francs na onder
zoek van elk geval een garantie tegen uit
voerrisico's te verleenen. 

De Zwitsersche Regeering heeft er nota 
van genomen, dat ingevolge de bepalingen 
van de tusschen de ' Regeering van Neder
land en de Zwitsersche geldschieters getrof
fen accoorden, de terugbetaling van de ter 
gelegenheid van die orders verleende voor
schotten plaats zal hebben in vrije deviezen. 

Gelieve, HoogGeleerde Heer, de verzeke-
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rinu van miin meeste hoogachting te ont
vangen. 

J. BOSCH VAN ROSENTHAL. 

Den HoogGeleerden Heer Professor 
P. Keiler, 

Gedelegeerde voor de Handelsaccoorden, 
BERN. 

Ve rt a 1 ing. 

Bijlage 3. 

Bern, 24 October I945• 

Mijnheer de Gezant, 

Door een brief onder dagteekening van 
heden heeft U mij wel willen doen weten 
hetgeen volgt: 

,,Onder verwiizing naar het betalings
accoord, dat heden geteekend is, heb ik de 
eer U te verzoeken mii Uw instemming met 
het volgende te betuigen: 

De Zwitsersche Regeering zal naast de ga
rantie, welke zij bereid is te verleenen voor 
het crediet genoemd in bijlage 2 bij het be
talingsaccoord van heden de plaatsing van 
zekere Nederbndsche orders vereenvoudi
gen door tot een bedrag met een bruto maxi
mum van 40 millioi:n Zwitserscl}e francs na 
onderzoek van elk geval een garantie tegen 
uitvoerrisico's te verleenen. 

De Zwitsersche Regeering heeft er nota 
van genomen, dat ingevolge de bepalingen 
van de tusschen de Regeering van Nederland 
en de Zwitsersche geldschieters getroffen ac
coorden, de terugbetaling van de ter gele
genheid van die orders verleende voorschot
ten plaats zal hebben in vriie deviezen." 

Ik heb de eer U de instemming van de 
Zwitsersche Regeering met den voorafgaan
den tekst te betuigen. 

Gelieve, Mijnheer de Gezant, de bevesti
ging van mijn meeste hoogachting te ont-
vang_en. 

P. KELLER. 
Zijner Excellentie 
Den Heere J. J. B. Bosch ridder van 

Rosenthal, 
Gezant der Nederlanden, 

BERN. 

Ve rt a 1 ing. 

Bijlage 4. 

Bern, 24 October x945. 

HoogGeleerde Heer, 

Onder verwijzing naar het betalingsaccoord 
dat heden geteekend werd, heb ik de eer U te 
verzoeken Uw instemming met het volgende 
te betuigen: 

De beide Regeeringen komen overeen vóór 
het einde van het jaar de mogelijkheid te • 
onderzoeken een accoord over de volgende 
vrag'en te sluiten: 

I . Financieele betalingen tusschen de 
beide landen; 
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2. Betalingen op het gebied van verzeke
ringen en lierverzekeringen; 

3. Betalingen inzake het tourisme; 
4 .• Liq~idatie van het clearingverkeer tus

schen Zwitserland en Nederland gedurende 
de jaren 1940-1g44 voor zoover die vragen 
niet tot een oplossing zij n gebracht tenge
volge van de onderteekening van het ac
coord." 

Gelieve HoogGeleerde Heer, de verzeke
ring van mij n meeste hoogachting te ont
vangen. 

J. BOSCH VAN ROSENTHAL. 

Den HoogGeleerden Heer Professor 
P. Keiler, 

Gedelegeerde voor de Handelsaccoorden, 
BERN. 

Ve rt a 1 ing. 

Bijlage 4. 

Bern, 24 October 1945. 

-Mijnheer de Gezant, 

Door een brief onder dagteekening van 
heden heeft U mij wel het volgende willen 
doen weten: 

,,Onder verwijzing naar het betalings
accoord, dat heden geteeke.nd werd, heb ik 
de eer U te verzoeken Uw instemming met 
het volgende te betuigen: 

De beide Regeeringen komen overeen vóór 
het einde van het jaar de moge9jkheid te 
onderzoeken een accoord over de volgende 
vragen te sluiten: 
' 1. Financieele b etalingen tusschen de 
beide landen; 

2 . Betalingen op het gebied van verzeke
ringen en herverzekeringen; 

3. Betalingen inzake het tourisme; 
4. Liquidatie van het clearingverkeer 

tusschen Zwitserland en Nederland geduren
de de jaren 1g40-1g44 voor zoover die vra
gen niet tot een oplossing zijn gebracht ten
gevolge van de onderteekening van het ac
coord. '' 

Ik heb d e eer U de instemming van de 
Zwitsersche _Regeering te betuigen met den 
voorafgaanden tekst. 

Gelieve, Mijnheer de G'ezant. de verzeke
ring van mijn meeste hoogachting te ont
vangen. 

P. KELLER. 
Zijner Excellentie 
Den Heere J. J. Bosch ridder van 

Rosenthal, 
Gezant der Nederlanden, 

BERN. 

Ve rt a 1 ing. 

Bijlage 6. 

Bern, 24 October 1945. 

HoogGeleerde Heer, 

Onder verwijzing naar het betalingsac
coord, dat heden is geteekend, heb ik de eer 
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U te bevestigen, dat de Nederlandsche en 
Zwitsersche delegaties het eens zijn gewor
den over het volgende: 

Voor het geval betalingsverplichtingen tus
schen Nederland en Zwitserland uitgedrukt 
zullen zijn in derde valuta's, zullen deze va
luta's moeten worden omgerekend tegen den 
l:oers van den dag van betaling in de valuta 
van het land van den debiteur, voordat zij 
worden gestort op de commercieele rekening 
van de circulatiebank van het laatste land. 

Gelieve, HoogGeleerde Heer, de verzeke
ring van mijn meeste hoogachting te ont
vangen. 

J. BOSCH VAN ROSENTHAL. 

Den HoogGeleerden Heer Professor 
P . Keiler, 

Gedelegeerde voor de Handelsaccoorde~, 
BERN. 

Ver t a 1 ing. 

Bijlage 6. 

Bern, 24 October 1945. 

Mij nheer de Gezant, 

Door een brief onder dagteekening van 
heden heeft U mij wel het volgende willen 
doen weten: 

.,Onder verwijzing naar het betalingsac
coord, dat heden is geteekend, heb ik de eer 
U te bevestigen, dat de Nederlandsche en 
Zwitsersche delegaties het eens zijn gewor
den over het .volgende : 

Voor het geval betalingsverplichtingen tus
schen Nederland en Zwitserland uitgedrukt 
zullen zijn in derde valuta's, zullen deze va
luta's moeten worden omgerekend tegen den 
koers van den dag van betaling in de valuta 
van het land van den debiteur, voordat zij 
worden gestort op de commercieele rekening 
van de circulatiebank van het laatste land." 

Ik heb de eer U de instemming van de 
Zwitsersche Regeering met den voorafgaan
den tekst te betuigen. 

Gelieve, Mijnheer de Gezant, de verzeke
ring van mijn meeste hoogachting te ont-
vangen. 

P. KELLER. 
Zijner Excellentie 
Den Heere J. J. B . Bosch ridder van 

Rosenthal, 
Gezant der Nederlanden, 

BERN. 

Ve rta 1 ing. 

Bijlage 6. 

Bern, 24 October 1945. 

HoogGeleerde Heer, 

Onder verwijzing naar het betalingsac
coord dat heden is geteekend, heb ik de eer 
te Uwer kennis te brengen, dat de commer
cieele betalil'lgen, bedoeld in artikel 4 in be
ginsel toegestaan zullen zijn voor zoover zij 



427' 

betrekking hebben op normale transacties, 
gerechtvaardigd door de zakelijke relaties, 
die tusschen onze beide landen bestaan. 

Ik zou U dankbaar zijn, indien U mij zou 
willen bevestigen, dat dit eveneens het stand
punt van de bevoegde Zwitsersche autoritei
ten zal zijn. 

Gelieve, HoogGeleerde Heer, de verzeke
ring van mÎjn meeste hoogachting te ont
vangen. 

J. BOSCH VAN ROSENTHAL. 

Den HoogGeleerden Heer Professor 
P. Keiler, 

Gedelegeerd,e voor de Handelsaccoorden, 
BERN. 

Ver t a 1 ing. 

Bijlage 6. 

Bern, 24 October 1945. 

Mijnheer de Gezant, 

Door een brief onder dagteekening van 
heden heeft U mij wel het volgende willen 
doen weten: 

,,Onder verwijzing naar het betalingsac
coord, dat heden is geteekend, heb ik de eer 
te Uwer kennis te brengen, dat de commer
cieele betalingen, bedoeld in artikel 4 in be
ginsel toegestaan zullen zijn voor zoover zij 
betrekking hebben op normalé transacties, 
gerechtvaardigd door de zakelijke relaties, 
die tusschen onze beide landen bestaan. 

Ik zou U dankbaar zijn, indien U mij zou 
willen bevestigen, dat dit eveneens het stand
punt van de bevoegde Zwitsersche áutoritei
ten zal zijn." 

Ik heb de eer U de instemming van de 
Zwitsersche Regeering te bet11igen met den 
voorafgaanden tekst. 

Gelieve, Mijnheer de Gezant, de verzeke
ring van mijn meeste hoogachting te ont
vangen. 

P. KELLER. 
Zijner Excellentie 
Den Heere J. J. B. Bosch ridder van 

Rosenthal, 
Gezant der Nederlanden, 

BERN. 

Ve rta 1 ing. 

Bijlage 7. 

Bern, 24 October 1945. 

HoogGeleerde Heer, 

Onder verwijzing naar artikel 4 van het 
betalingsaccoórd, dat heden geteekend is, heb 
ik de eer U het volgende te bevestigen: 

r. In het handelsverkeer tusschen Ne
derland en Zwitserland vallen de transport
kosten over het grondgebied van een derde 
land eveneens onder letter b van het boven
genoemde artikel. 

\ 
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2. Bovendien vallen onder het bepaalde 
van artikel 4 van het betal.ingsaccoord de 
kosten, . die betrekking hebben op doorvoer
ttansacties door Nederland of door Zwitser
land van goederen van elken oorsprong be
stemd voor welk land dan ook voor zoover 
die een vergoeding vertegenwoordigen voor 
diensten verleend in het eene land aan in
gezetenen van het andere land. 

3. De transportkosten en andere kosten 
waaroyer de~en brief hanclelt, kunnen be~ 
trekking hebben op elk soort transport ter 
zee, over rivieren, te land dan wel door de 
lucht. 

Gelieve, HoogGe1eerde' Heer, de verzeke
ring van mijn meeste hoogachting te ont-
vangen. 

J. BOSCH VAN ROSENTHAL. 

Oen HoogGeleerden Heer Professor 
P. Keller, 

Gedelegeerde voor de Handelsaccoorden, 
BERN. ' 

Ver t a 1 ing. 

Bijlage 7. 

Bern, 24 October 1945. 

Mijnheer de Gezant, 

Door een brief onder dagteekening van 
heden heeft U mij wel het volgende willen 
doen weten: 

"Onder verwiizing naar artikel 4 van het 
betalingsaccoord, dat heden geteekend is, heb 
ik de eer U het volgende te bevestigen: 

r. In het handelsverkeer tusschen Ne
derland en Zwitserland vallen de transport
kosten over het grondgebied van e~ derde 
land eveneens onder letter b van het boven
genoemde artikel. 

2. Bovendien vallen onder het bepaalde 
van artiael 4 van het betalingsaccoord de 
kosten, die betrekking hebben op doorvoer
transacties door Nederland of door Zwitser
land van goederen van elken oorsprong be
stemd voor welk land dan ook voor zoover 
die een vergoeding vertegenwoordigen voor 
diensten verleend in het eene land aan in
gezetenen van het andere land. 

.1• De transportkosten en andere kosten 
waarover dezen brief handelt, kunnen be
trekking hebben op elk soort transport ter 
zee, over rivieren, te land d1in wel door de 
lucht." 

Ik heb de eer U de instemming van de 
Zwitsersche Regeering met den voorafgaan
den tekst te betuigen. 

Gelieve, Mijnheer de Gezant, de verzeke
ring van mijn meest e hoogachting te ont-

\ vangen. P. KELLER. 

Zijner Excellentie , 
Den Heere J . .T.B. Bosch ridder van 

Rosenthal, 
Gezant der Nederlanden, 

BERN. 
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V e,r t a l i n g. 

Bijlage 8. 

Bern, 24 October 1945. 

HoogGeleerde Heer, 

Onder verwijzing naar letter k van artikel 
4 van het betalingsaccoord, dat heden getee
kend is, heb ik de eer U te verzoeken mij Uw 
instemming met het volgende te willen bes 
tuigen: 

x. De saldi van de periodieke afrekenin
gen van de Nederlándsche en Zwitsersche 
administraties vaq Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie en van de ondernemingen van 
openbaar vervoer, die betrekking hebben op 
wederzijds verschuldigde officieel vastgestel
de vorderingen, zullen worden verrekend via 
de commercieele rekeningen. 

2. De hervatting van den dienst van het 
postgiroverkeer, van den dienst van het 
postwisselverkeer en van den dienst van be
taling en incasseering door middel van de 
posterijen tusschen Nederland en Zwitser
land, zal in elke mogelijke mate worden ver
gemakkelijkt. 

Tot nader order zal het verkeer via de ge
noemde diensten echter beperkt blijven tot 
2s Zwitsersche francs of 15 gulden per trans-
actie. _ 

De saldi van de periodieke verrekeningen, 
voortvloeiende uit dit verkeer, zullen wor
den geregeld via de commerciéele rekenin
gen. 

3. Lijsten van de ondernemingen van 
openbaar vervoer als boven bedoeld zullen 
onder ons worden gewisseld. 

Gelieve. HoogGeleerde Heer, de verzeke
ring van mijn meeste hoogachting te ont
vangen. 

J. BOSCH VAN ROSENTHAL. 

Den HoogGeleerden H eer Professor 
P. Keller, 

Gedelegeerde voor de Handelsaccoorden, 
BERN. 

Ve rt a I ing. 

Bijlage 8. 

Bern, 24 October 1945. 

Mijnheer de Gezant, 

Door een brief onder dagteekening van he
den heeft U mij wel het volgende willen doen 
weten: 

"Onder verwijzing naar letter k van artikel 
4 van het betalingsaccoord, dat heden getee
kend is, heb ik de eer U te verzoeken mij Uw 
instemming met het volgende te willen be
tuigen: 

1. De saldi van de periodieke afrekenin
gen van de Nederlandsche en Zwitsersche 
administraties van Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie en van de ondernemingen van 
openbaar vervoer, die betrekking hebben op 
wederzijds verschuldigde officieel vastgestel
de vorderingen, zullen worden verrekend via 
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de commercieele rekeningen. 
2. De hervatting van den dienst van het 

postgiroverkeer, van den dienst van het 
postwisselverkeer en van den dienst van be
taling en incasseering door middel van de 
posterijen tusschen Nederland en Zwitser
land, zal in elke mogeliike mate worden ver-
gemakkelijkt. . • 

Tot nader order zal het verkeer via de ge
noemde diensten echter beperkt blijven tot 
2s Zwitsersche francs of 15 gulden per trans
actie. 

De saldi van de periodieke verrekeningen, 
voortvloeiende uit dit verkeer, zullen wor
den · geregeld via de i commercieele rekenin
gen. 

3. Lijsten van de ondernemingen van 
openbaar vervoer als boven bedoeld zullen 
onder ons worden gewisseld." 

Ik hel:i de eer U de instemming van de 
Zwitsersche Regeering met den voorafgaan
den tekst te betuigen. 

Gelieve, Mijnheer de Gezant, de verzeke
ring van mijn meeste hoogachting te ont
vangen. 

P. KELLER. 
Zijner Excellentie 
Den Heere J. J. B. Bosch ridder van 

Rosenthal, 
Gezant der Nederlanden, 

BERN. 

Ve rta I ing. 

BIJ)age 10. 

Bern, :14 October 1945. 

HoogGeleerde Heer, 

Onder verwijzing naar ·het betalingsac
coord, dat heden geteekend is, heb ik de eer 
U te verzoeken mij Uw instemming met het 
volgende te willen betuigen: 

De beide Regeeringen komen overeen om, 
zoodra de transportmogelijkheden het toe 
zullen laten, de mogelijkheid te onderzoeken 
van een gelijke toepassing van het huidige 
accoord op de Overzeesche Gebiedsdeelen 
van Nederland. 

Gelieve, HoogGeleerde Heer, de verzeke
ring van mijn meeste hoogachting te ont
vangen. 

J. BOSCH VAN ROSENTHAL. 
Den HoogGeleerden Heer Professor 

P. Keiler, 
Gedelegeerde voor de Handelsaccoorden, 

BERN. 

Vert a I ing. 

Bijlage 10. 

Bern, 24 October 1945. 

Mijnheer de Gezant, 

Door een brief onder dagteekening van he
den heeft U mij wel het volgende willen 
doen weten: 

,,Onder verwijzing naar het betalingsac
coord, dat heden geteekend is, heb ik de eer 
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U te verzoeken mij Uw instemming met het 
volgende te willen betuigen: 

De beide Regeeringen komen overeen om, 
zoodra de transportmogelijkheden het toe 
zullen laten, de mogelijkheid te onderzoeken 
van een gelijke toepassing van het huidige 
accoord op de Overzeesche Gebiedsdeelen 
van Nederland." 

Ik heb de eer U de instemming van de 
Zwitsersche Regeering met den voorafgaan
den tekst te betuigen. 

Gelieve, Mijnheer de Gezant, de_verzeke
ring van mijn meeste hoogachting te ont-
vangen. 

P. KELLER. 
Zijner Excellentie 
Den Heere·J. J. B " Bosch ridder van 

Rosenthal, 
Gezant dei- Nederlanden, 

BERN. 

Ver t a 1 ing. 

PROTOCOL BETREFFENDE DE BETA
LINGEN VAN NIET -COMMERCIEELEN 

AARD TUSSCHEN NEDERLAND EN 
ZWITSERLAND. 

Art. 1. Dit Protocol maakt een integree
rend deel uit van het "Betalingsaccoord tus
schen Nederland en Zwitserland" van 24 Oc
tober 1945. Het bepaalde in de artikelen 1, 
2 , 8 , Q. 10 en II van dat Accoord is van toe
passing op het betalingsverkeer van niet
commercieelen aard, dat in de volgende ar-
tikelen geregeld is. ' 

Art. 2. Om de betalingen van niet-com
mercieelen aard, te doen van N ederland naar 
Zwitserland, te verzekeren, zal De Neder
landsche Bank gebruik maken van de Zwit
sersche francs, die haar tegen guldens door 
de Banque Nationale Suisse verkoçht zullen 
worden. 

Om de betalingen van niet-commercieelen 
aard, te doen van Zwitserland naar Neder
land, te verzekeren, zal de Banque Nationale 
Suisse gebruik maken van de guldens, die 
haar tegen Zwitser~che francs door De Ne
derlandsche Bank verkocht zullen worden. 

Art. 3. Alle betalingen, bedoeld in artikel 
6, zullen, indien toestemming is verleend 
voor het overmaken van het eene land naar 
.het andere, tot stand gebracht worden, hetzij 
via de zoogenaamde financieringsrekening, 
die elke circulatiebank voor de andere in 
haar boeken in haar eigen valuta zal openen, 
hetzij via de financieringsrekeningen die de 
overeengekomen Nèderlandsche en Zwitser
sche banken gemachtigd zullen zijn te ope
nen. 

Art. 4. De twee circulatiebanken zullen 
aan de overeengekomen banken van hun 
land, in voorraad, de valuta van het mede·
contracteerende land kunnen afstaan, welke 
zij zullen behoeven om de betalingen, be
doeld in artikel 6 hieronder, te verzekeren. 

De overeengekomen banken zullen even
zoo hun bezit op financieringsrekeningen bij 
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de overeengekomen banken van het mede
contracteerende land kunnen gebruiken voor 
dezelfde betalingen, het kunnen overmaken 
naar de financieringsrekening van de cir
culatiebank van het eigen land of naar die 
rekening van een overeengekomen bank van 
hun eigen land. 

De bevoegde autoriteiten van elk land zul
len ervoo_r waken, dat slechts betalingen, ge
noemd in artikel 6 hieronder, via de finan
cieringsrekeningen zullen worden overge
maakt. 

Art. 5. De saldi der financieringsrekenin
gè n der beide circulatiebal'lken zullen tegen 
den officieelen koers op den laatsten dag van 
elke maand worden verrekend. In beginsel 
zullen deze saldi zooveel mogelijk in even
wicht moeten zijn. In geval dat, na de ver
rekening een bank crediteur van de andere 
blijkt te zijn voor een saldo hooger dan 1 miL 
lioen Zw. francs ofj 600.000 guldens, zal zij 
het recht hebben omzetting van het totaal, 
\Yaarmede het dit bedrag te boven zal gaan, 
in goud te vorderen. 

Art. 6. Voor overmaking zijn toegelaten: 
a. de inkomsten, die zijn of zullen wor

den geïncasseerd in Zwitserland ten be
hoeve van ingezetenen van Nederland, even
als de inkomsten, die zijn of zullen worden 
geïncasseerd in Nederland ten behoeve van 
ingezetenen van Zwitserland. 

Als geschikt voor overmaking ingevolge 
de bepalingen van dit Protocol zullen be
schouwd worden alle interessen en dividen
den, aandeelcn in den winst van vennoot
schappen of firma's, interessen van hypo
thecaire of andere door onroerende goederen 
gedekte vorderingen, amortisaties overeen
komstig de daarvoor geldende contractueele 
bepalingen, betalingen van premies en ren
ten, voortvloeiende uit een levensverzeke
ring_ of lijfrentecontract, overeenkomstig de 
bepalingen van de bijzondere overeenkomst 
van heden, huren en pachten, evenals alle 
overige periodieke vergoedingen, die de op
brengst van een kapitaal verl!egenwoordigen, 
voorzoover deze bedragen niet zijn belegd of 
op een rekenjng gestort. 

In afwijkinP.: van de voorgaande bepalin
gen kunnen niettemin voor overmaking wor
den toegelaten de bedragen. die na rn Mei 
1g40 zijn gestort op depositorekening voor 
een termijn van minder dan een jaar en die 
voortkomen uit inkomsten bedoeld in de 
vorige twee leden. · 

b. de in Nederland belegde kapitalen in 
geval van noodzaak en voorzoover de over
making daarvan onvermijdelijk is voor het 
levensonderhoud en ondersteuning van den 
eigenaar en zijn gezin. 

c. alle andere betalingen, die bij onder
linge overeenstemming tusschen de twee Re
geeringen.. of de instanties, die zij voor dat 
doel zullen aanwijzen, zullen zijn toegelaten. 

Art. 7. De aanvragen voor overmaking 
zullen worden ingediend op verzoek van de 
eigenaren van de activa, die overgemaakt 
moeten worden of van hun gemachtigden; zij 
zullen aan de voorwaarden van toelaatbaar-
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heid, vastgesteld bij gemeen overleg tus
schen de twee Regeeringen of de instanties, 
die zij daartoe zullen aanwijzen, moeten vol-

,- doen, in het bijzonder aan de voorwaarden, 
die zijn vastgesteld voor de afgifte van affi
davits en verklaringen door het Zwitsersche 
clearinginstituut. 

Het Zwitsersche clearinginstituut zal on
derzoeken, of en in welke mate financie
rings_ en holding-maatschappij en, daaronder 
begrepen stichtingen en vereenigingen, kun
nen worden beschouwd 'als Zwitsersche finan
cieele credietinstellingen. Het zal in voorko
mende gevallen geheel of ten deele de over
making van bedragen·, die niet bestemd zijn 
om gebruikt te worden ten voordeele van de 
Zwitsersche volkshuishouding, weigeren. 

Art. 8. De overmaking van de bedragen 
van de handelsrekening naar de financie
ringsre'kening of van de financieringsreke
ning naar de handelsrekening van elke cir
culatiebank zal slechts plaats kunnen hebben 
bij onderlinge overeenstemming tusschen de 
twee circulatiebanken. 

Art, 9. Dit Protocol zal in werking t re
den op den dag -van onderteekening en zal . 
het lot deelen van het "Betalingsaccoord tus
schen Nederland en Zwitserland" van 24 
October 194,'i, 

Gedaan in tweevoud te Bern, den 6den 
Mei 1946. 

Voor de N ederlandsche Regeering: 
J. BOSCH VAN ROSENTHAL. 

Voor de Zwitsersche Regeering: 
P . KELLER. 

Ver t a 1 ing. 

Bijlage No. F 1. 

Bern, 6 Mei 1946. 

Mijnheer de Gezant, 

Onder verwijzing naar het "Protocol be
treffende de betalingen van niet-commer
cieelen aard tusschen Nederland en Zwitser
land", hetwelk heden is geteekend, heb ik de 
eer U te bevestigen, dat de Zwitsersche Re
geering de Nederlandsche activa en waarden 
in Zwitserland zal vrijgeven van de werking 
van het "Besluit van den Federalen Raad, 
houdende voorloopige maatregelen voor de 
regeling van betalingen tusschen Zwitserland 
en verschillende landen", van 6 Juli 1940, 
evenals van het besluit van den Federalen 
Raad van 20 Maart 1942, waarbij de toe
passing van het besluit van den Federalen 
Raad van 6 Juli 1940 tot Nederlandsch-In
dië werd uitgebreid. 

Gelieve, Mijnheer de Gezant, de bevesti
ging van mijn buitengewone hoogachting te 
aanvaa rden . 

P . KELLER. 
Zijner E xcellentie 
D en Heer J. J. B. Bosch ridder van 

R osenthal, 
Gezan t der Nederlanden, 

BERN. 
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Ver t a 1 ing. 

Bijlage No. F 1. 

Bern, 6 Mei 1946. 

Mijnheer de President, ' 

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen 
van Uw schrij ven dd. heden, bij hetwelk U 
mij wel het volgende heeft willen doen we
ten: 

,,Onder verwijzing naar het "Protocol be
treffende de betalingen van niet-commer
cieelen aard tusschen Nederland en Zwitser
land", hetwelk heden is geteekend, heb ik de 
eer U te bevestigen, dat de Zwitsersche Re
geering de Nederlandsche activa en waarden 
in Zwitserland zal vrijgeven van de werking 
van het "Besluit van den Federalen Raad, 
houdende voorloopige maatregelen voor de 
regeling van betalingen tusschen Zwitserland 
en verschillende landen", van 6 Juli 1940, 
evenals van het besluit van den Federalen 
Raad van 20 Maart 1942, waarbij de toe
passing van het besluit van den F ederalen 
Raad van 6 Juli 1940 tot Nederlandsch-I n
dië werd uitgebreid." 

Gelieve, Mijnheer de President, de verze
kering van mijn buitengewone hoogachting te 
aanvaarden. 

J. BOSCH VAN ROSENTHAL. 

Den Heere Professor P. Keller, 
President der Zwitsersche delegatie, 

BERN. 

Ver ta 1 ing. 

Bijlage No. F 2. 

Bern, 6 Mei 1946. 

Mijnheer de President, 

Ik heb de eer U mede te deelen, dat de 
Nederlandsche Regeering op zich neemt van 
nu af aan de bankrekeningen, toebehoorende 
aan natuurlijke of rechtspersonen, die geves
tigd zijn in Zwitserland, vrij te' geven van de 
zoogenaamde monetaire blokkade, die is in
gesteld bij het K-0ninklijk Besluit F 169 van 
12 September 1945. 

Niettemin zullen váfl genoemde vrijgave 
zij n uitgesloten de bankrekeningen, toebe
hoorende aan Nederlandsche onderdanen, die 
in Zwitserland gevestigd zijn. 

Gelieve, Mijnheer de P resident, de verze
kering van mijn buitengewone hoogacl:iting 
te aanvaarden. 

J. BOSCH VAN ROSEN THAL. 

D en Heere Professor P. Keller, 
President van de Zwitsersche delegatie, 

BER N. 
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V e _r t a 1 i n g. 

Bijlage No. F 2. 

Bern, 6 Mei 1946. 

Mijnheer de Gezant, 

Bij een schl'ijven dd. heden heeft U mij 
wel het volgende willen doen weten: 

"Ik heb de eer U mede te deelen, dat de 
Nederlandsche Regeering op zich neemt van 
nu af aan de bankrekeningen, toebehoorende 
aan natuurlijke of rechtspersonen, die geves
tigd zijn in Zwitserland, vrij te geven van de 
zoogenaamde monetaire blokkade, die is in
gesteld bij het Koninklijk Besluit F 169 van 
12 September 1945,. 

Niettemin zullen van genoemde vrijgave 
zijn uitgesloten de bankrekeningen, tóebe
hoorende aan Nederlandsche onderdanen, die 
in Zwitserland gevestigd zijn." 

Gelieve, Mijnheer de Gezant, de bevesti
ging van mijn buitengewone hoogachting te 
aanvaarden. 

P. KELLER. 
Zijner Excellentie 
Den Heer J. J. B. Bosch ridder van 

Rosenthal, 
Gezant der Nederlanden, 

BERN. 

Ver t a 1 i ng. 

Bijlage no. F. S. 

Bern, 6 Mei 1946. 

Mijnheer de President, 

Onder verwijzing naar artikel 6 van het 
,,Protocol betreffende de betalingen van niet
commercieelen aard", hetwelk heden is ge
teekend, heb ik de eer U het volgende te be
vestigen: 

1. De overmaking ten behoeve van Ne
derlandsche onderdanen, die in Zwitserland 
verblijven, van inkomsten, die zijn of zullen 
worden geïncasseerd in Nederland en van 
kapitalen, die aldaar belegd zijn, is slechts 
toegestaan: 

a. om de betaling te verzekeren van het 
heden bestaande totaalbedrag aan schuldver
pfichtingen, die zij zijn aangegaan jegens na
tuurlijke en rechtspersonen, gevestigd in 
Zwitserland vóór en gedurende de bezetting 
van Nederland op voorwaarde, dat zij ge
durende die periode in Zwitserland woon
achtig zijn geweest; 

b. voor hun kosten van levensonderhoud 
en die van hun gezin in Zwitserland en wel 
binnen de door de N ederlandsche Bank vast
gestelde grenzen. De grenzen zijn vast
gesteld overeenkomstig de in Zwitserland 
heerschende omstandigheden. 

2. De Nederlandsche autoriteiten zullen 
daarenboven toestemming verleenen voor 
overmaking van de boven aangeduide in
komsten van kapitalen om de betaling te 
ve,zekeren van het heden bestaande totaal
bedrag aan schulden aangegaan jegens na
tuürlijke en rechtspersonen gevestigd in 
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Zwitserland door Nederlandsche onderdanen, 
die met toestemming van die autoriteiten 
sedert de bevrijding van Nederland in Zwit
serland .gewoond hebben en daar nog wonen. 
Voor het geval het niet mogelijk is geweest 
die toestemming te verleenen, is de N ederl. , 
Bank toch bereid in bijzondere gevallen 
een verzoek om overmaking in overweging 
te nemen. "'- . 

De overmakingen van kapitalen, bestemd 
om de betalingen bedoeld onder 1 sub a te 
verzekeren en alle overmakingen bedoeld on
der 2 hierboven zijn niettemin slechts met 
een gelijke instemming van het Zwitsersche 
Clearinginstituut toegestaan. 

Gelieve, Mijnheer de President, de verze
kering van mijn buitengewone hoogachting 
te aanvaarden. 

J. BOSCH VAN ROSENTHAL. 
Den Heere Professor P. Keiler, 
President van de Zwitsersche delegatie, 

BERN. 

Ver t a 1 ing. 

Bijlage no. F . S. 

Bern, 6 Mei 1946. 

Mijnheer de Gezant, 

Bij een schriiverr dd. heden heeft U mij 
wel het volgende willen doen weten: 

"Onder verwijzing naar artikel 6 van het 
,,Protocol betreffende de betalingen van niet
commercieelen aard", hetwelk heden is ge
teekend, heb ik de eer U het volgende te be
vestigen: · 

1. De overmaking ten behoeve van Ne
derlandsche onderdanen, die in Zwitserland 
verblijven, van inkomsten, die zijn of zullen 
worden geïncasseerd in Nederland en van 
kapitalen, die aldaar belegd zijn, is slechts 
toegestaan: , 

· a. om de betaling te verzekeren van het 
heden bestaande totaalbedrag aan schuldver
plichtingen, die zij zijn aangegaan jegens na
tuurlijke en rechtspersonen, gevestigd m 
Zwitserland vóór en gedurende de bezetting 
van Nederland op voorwaarde, dat zij ge
durende die periode in Zwitserland woon
achtig zijn geweest; · 

b. voor hun kosten van levensonderhoud 
en die van hun gezin in Zwitserland en wel 
binnen de door de Nederlandsche Bank vast
gestelde grenzen. Deze grenzen zijn vast
gesteld overeenkomstig de in Zwitserland 
heerschende omstandigheden. 

2. Dé Nederlandsche autoriteiten zullen 
daarenboven. toestemming verleenen voor 
overmaking van de boven aangeduide in
komsten van kapitalen om de betaling te 
verzekeren van het heden bestaande totaal
bedrag aan schulden aangegaan jegens na
tuurlijke en rechtspersonen gevestigd in 
Zwitserland door Nederlandsche onderdanen, 
die met toestemming van die autoriteiten 
sedert de bevrijding van Nederland in Zwit
serland gewoond hebben en daar nog wonen. 
Voor het geval het niet mogelijk is geweest 
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die toestemming te verleenen, is de Neder!. 
Bank toch bereid in bijzondere gevallen 
een verzoek om overmaking in overweging 
te nemen. 

De overmakingen van kapitalen, bestemd 
om de betalingen bedoeld onder I sub a te 
verzekeren en alle overmakingen bedoeld on
der 2 hierboven zijn niettemin slechts met 
een geliike instemming van het Zwitsersche 
Clearinginstituut toegestaan." 

Gelieve, Mijnheer de Gezant, de bevesti
ging van miin buitengewone hoogachting te 
aanvaarden. 

P. KELLER. 
Zijner Excellentie 
Den Heer J. J. B. Bosch ridder van 

Rosenthal, 
Gezant der Nedèrlanden, 

BERN. -

Vertaling. 

Bijlage no. F. 10 bis. 

Bern, 6 Mei x946 .. 

Mijnheer de President, 

Tijdens de onderhandelingen, die te Bern 
plaats gevonden hebben in de· maand Maart 
xq46, zijn de beide Regeeringen overeengeko
men het "Betalingsaccoord tusschen Zwit
serland en Nederland" van 24 October x945 
evenals het "Protocol betreffende de betalin
gen van niet-commercieelen aard tusschen 
Zwitserland en Nederland" van heden op de 
Overzeesche Gebiedsdeelen van Nederland 
toe te passen. 

D eze brief vervangt brief no. xo van_ 24 
October IQ4~, gevoegd bij het "Betalingsac
coord tusschen Zwitserland en Nederland" 
van denzelfden datum. -

Ik zou U dankbaar zijn, indien U mij Uw 
instemming met het voorgaande zou willen 
bevestigen. 

Gelieve, Mijnheer de President, de ver
zekering van mijn buitengewone hoogachting 
te aanvaarden. 

J. BOSCH VAN ROSENTHAL. 

Den Heere Professor P. Keller, 
President van de Zwitsersche delegatie, 

BERN. 

Ver t a 1 ing. 

Bijlage no. F. 10 bis. 

Bern, 6 Mei x946. 

Mijnheer de Gezant, 

Bij een schrijven dd. heden heeft U mij 
wel het volgende willen doen weten: 

"Tijdens de onderhandelingen, die te Bern 
plaats gevonden hebben in de maand Maart 
xq46, zijn de beide Regeeringen overeengeko
men het "Betalingsaccoord tusschen Zwit
serland en Nederland" van 24 October x945 
evenals het "Protocol betreffende de betalin
gen van niet-commercieelen aard tusschen 
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Zwitserland en Nederland" van heden op de 
Overzeesche Gebiedsdeelen van Nederland 
toe te passen. 

Deze brief vervangt brief no. xo van 24 
October IQ4'\, gevoegd bij het "Betalingsac
coord Ûisschen Zwitserland en Nederland" 
van denzelfden datum." 

Ik heb de eer U de instemming van de 
Zwitsersche Regeering met den voorgaanden 
tekst te betuigen. 

Gelieve, Mijnheer de Gezant, de bevesti
ging van mijn buitengewone hoogachting te 
aanvaarden. 

P. KELLER. 
Zijner Excellentie 
Den Heer J. J . B. Bosch ridder van 

Rosenthal, 
Gezant der Nederlanden, 

BERN. 

Ver t a 1 ing. 

Bern, 6 Mei x946. 

Mijnheer de President, 

Onder verwtJzmg naar het betalings
accoord tusschen Nederland en Zwitserland 
van 24 October x945 heb ik de eer U het vol
gende te bevestigen: 

1. Artikel 4, letter 1, van het voornoem
de accoord wordt vervangen door den vol
genden tekst "kosten van zakenreizen en 
tourisme, kosten van kuren, opvoeding 
en studie, alimentatievergoedingen, kosten 
van onderhoud en ondersteuning en terug
betaling van credieten, verstrekt voor kosten 
van dien aard, die nog niet bij het van kracht 
worden van dit accoord betaald zijn, voor 
zoover de debiteur niet beschikt over andere 
betaalmiddelen in het land, waar de schuld 
moet worden gekweten". 

2. De Nederlandsche autoriteiten zijn tot 
nader order verplicht de verstrekking van 
deviezen voor reizen naar Zwitserland voor 
tourisme-doeleinden tot het uiterste te be
perken. Zij zijn echter bereid gevallen, waar
in om gezondheidsredenen een verblijf in 
Zwitserland noodzakelijk blijkt, in overwe
ging te nemen. 

Zoodra de omstandigheden het toe zullen 
laten, zullen de Nederlandsche autoriteiten 
met welwillendheid de mogelijkheid onder
zoeken om ten behoeve van het tourisme 
naar Zwitserland voldoende betaalmiddelen' 
te verschaffen om een hervatting van het 
vroeger bestaande verkeer mogelijk te ma
·ken. 

Daarenboven zijn de Nederlandsche auto
riteiten bereid om verzoeken om Zwitsersche 
francs voor zakenreizen gunstig te ontvan
gen die ten doel hebben de commercieele re
laties tusschen ·de beide landen te ontwik
kelen. 

3. · De Nederlandsche en Zwitsersche au
toriteiten zullen hun volledigen steun ver
leenen aan pogingen, aangewend ten einde 
op het gebied vap het tourisme het verkeer 
tusschen Nederland en Zwitserland te be
vorderen. 
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Gelieve, Mijnheer de President, de beves
tiging van mijn buitengewone hoogachting te 
aanvaarden. 

J. BOSCH VAN ROSENTHAL. 

Den Heer Professor P. Keller, 
President van de Zwitsersche delegatie, 

BERN. 

Ver t a 1 ing. 

_ Bern, 6 Mei 1946. 

Mijnheer de Gezant, 

Bij Uw schrijven dd. heden heeft U m ij wel 
het volgende willen doen weten : 

,,Onder verwij zing naar het betalings
accoord tusschen Nederland en Zwitserland 
van 24 October I Q4S heb ik de eer U het vol
gende te bevestigen : 

r. Artikel 4, letter 1, van het voornoem
de accoord wordt vervangen door den vol
genden .tekst "kosten van zakenreizen en 
tourisme, kosten' van kuren, opvoeding en 
studie, alimentatievergoedingen, kosten van 
onderhoud en ondersteuning en terugbeta
ling van credieten, verstrekt voor kosten van 
dien aard, die nog niet bij het van kracht 
worden van dit accoord betaald zijn, voor 
zoover de debiteur niet beschikt over andere 
betaalmiddelen in het land, waar de schuld 
moet worden gekweten." 

2 . De Nede,rlandsche autoriteiten zifn tot 
n ader order verplicht de verstrekking van de
viezen voor reizen naar Zwitserland voor 
tourisme-doeleinden tot het uiterste te be
perken. Zij zijn echter bereid gevallen, waar
in om gezondheidsredenen een verblijf in 
Zwitserland noodzakelij k blijkt, in overwe
ging te nemen. 

Zoodra de oms tandigheden het toe zullen 
laten, zullen de Nederlandsche autoriteiten 
met welwillendheid de mogelijkheid onder
zoeken om ten behoeve van het tourisme 
naar Zwitserland voldoende betaalmiddelen 
te v erschaffen om een hervatting van het 
vroeger bestaande verkeer mogelijk te ma
ken. 

Daarenboven zijn de Nederlandsche auto
riteiten bereid om verzoeken om Zwitser
sche francs voor zakenreizen gunstig te ont
vangen die ten doel hebben de commercieele 
relat ies tusschen de beide landen te ontwik
kelen. 

~- De Nederlandsche en Zwitsersche au
toriteiten zullen hun volledigen steun ver
leenen aan pogingen, aangewend ten einde 
oo het gebied van het tourisme het verkeer 
tusschf n Nederland en Zwitserland te be
vorderen." 

Ik heb de eer U de instemming van de 
Zwitsersche R egeering met den tekst, opge
nomen onder nummer 1 en 3, t e betuigen. 

Ik neem kennis van de verklaring, die U 
onder 2 van het schrijven hierboven wel hebt 
w illen afleggen. 

Gelieve, Mijnheer de Gezant, de bevesti-
L. & s. 1g46 
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ging van mijn buitengewone hoogachting te 
aanvaarden. 

P. KELLER. 
Zijner Excellentie 
Den Heer J. J . B . Bosch ridder van 

Rosenthal, 
Gezant der Nederlanden, 

BERN. 

Ver t a 1 ing. 

Bern, 6 Mei 1946. 

Mijnheer de Gezant, 

Onder verwijzing naar het "Betalingsac
coord tusschen Zwitserland en Nederland", 
geteekend op 24 October 1945, heb ik de eer 
U te bevestigen, dat wij het volgende zijn 
overeengekomen aangaande de bcl:alingen op 
het gebied van verzekeringen en herverzeke
ringen: 

1. Het handelskarakter in den zin van 
artikel 4 van het betalingsaccoord van 24 
October 1945 wordt toegekend aan bijdragen 
in de bedrijfsuitgaven van verzekerings- en 
herverzekeringsmaatschappijen, evenals voor 
kosten veroorzaakt èoor de verdeeling van 
risico's op internationaal niveau. 

De overmaking van betalingen in den zin 
van de eerste alinea ten behoeve van Neder
landsche verzekerings- en herverzekerings
maatschappijen, evenals de overmaking van 
de noodige kápitaalsbijdragen van d e maat
schappelijke zetels van verzekeringsmaat
schappijen van het eene land naar de filialen 
of agentschappen gevestigd in het andere 
land worden · niet beperkt, maar kunnen 
slechts tot stand gebracht worden overeen
komstig de methode geregeld in artikel s van 
het betalingsaccoord. 

De overmaking van betalingen in den zin 
van het eerste lid ten behoeve van Zwitser
sche verzekerings- en herverzekeringsmaat
schappijen is m et het oog op den huidigen 
toestand en d e moeilij kheden, welke deze met 
zich medebrengt, beperkt voor al die maat
schappijen tezamen tot een van te voren 
vastgesteld bedrag, jaarlijks ingaande op 1 

Januari 1g46, overeenkomende met 5 % van 
de premies, welke zij in Nederlandsche gul
dens hebben geïnd, een percentage dat inge
\'olge de ontwikkeling van het handelsver
kee r tusschen N ederland en Zwitserland aan 
een herziening onderworpen kan worden. 

Het schema van verdeeling van dit contin
gent tusschen de maatschappijen die daarbij 
belang hebben, wordt door hun eigen bemid
deling vastgesteld in overeenstemming met 
het Federale Verzekeringsbureau en wordt 
aan de Nederlandsche autoriteiten medege
deeld. Het aandeel van elke maatschappij zal 
eens per drie maanden overgemaakt kunnen 
worden overeenkomstig de methode bedoeld 
in artikel s van het betalingsaccoord. 

ll. De Zwitsersche verzekerings- en her
verzekeringsmaatschappij en kunnen onder 
elkaar de activa, die zij in Nederland heb
ben, overdragen speciaal die bij hun filialen, 
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agentschappen en banken als gevolg van hun 
activiteit in dat land voor zoover die over
drachten noodig zijn om de maatschappij aan 
wie deze overdracht plaats heeft in staat te 
stellen haar aandeel van het contingent, be
doeld in artikel 1, lid 3, over te maken. 

III. Ten aanzien van de verzekerings- en 
herverzekeringsmaatschappijen zullen de be
palingen betreffende de overmaking van in
komsten uitsluitend van toepassing zijn op 
inkomsten uit beleggingen (effecten, hypo
theken, onroerende goederen, banktegoeden, 
enz.) van verzekeringsmaatschappijen en 
van hun filialen of agentschappen gevestigd 
in het andere land evenals op die inkomsten 
van herverzekeringsmaatschappijen voor zoo
ver die beleggingen niet rekenkundige reser
ves voor de levensverzekeringen of lijfrente
contracten vertegenwoordigen , die voort
vloeien ut in het andere land afgesloten 
transacties of wat betreft de herverzekeraars 
hun aandeel in die reserves of contracten. 

IV. De activa en waarden, aangehouden 
of beheerd in verband met herverzekerings
zaken door verzekerings- of herverzekerings
maatschappijen in het eene land voor maat
schaopij en in het andere land kunnen door 
laatstgenoemden gebruikt worden voor beta
lingen voortvloeiende uit hun activiteit in 
het land, waar die activa en waarden zich be
vinden en verschuldigd in de valuta daarvan, 
na het verkrijgen van een vergunning van de 
bevoegde autoriteiten voor dergelijke beta
lingen voortvloeiende uit hun activiteiten in 
andere landen. 

Na het verkrijgen van een vergunning van 
de bevoegde autoriteiten kunnen de verzeke
rings_ en herverzekeringsmaatschappij en van 
eén van beide landen evenzoo haar activa en 
waarden aangehouden en beheerd door ban
ken van het andere land gebruiken voor be
talingen voortvloeiende uit haar activiteiten 
en verschuldigd in de valuta van die activa 
en waarden. 

V. Het handelskarakter in den zin van 
artikel 4 van het betalingsaccoord van 24 
October 194.5 wordt toegekend aan betalin
gen voortvloeiende uit een rechtstreeksch 
verzekeringscontract, uitgezonderd levens
verzekeringen of lijfrentecontracten aange
gaan bij een verzekeringsmaatschappij, fi
liaal of agentschap gevestigd in één va n bei
de landen, die creditrice of debitrice is voor 
betafingen ten aanzien van natuurlijke of 
rechtspersonen gevestigd in het andere land. 
Als de betaling .w.ooo gulden of 50.000 

Zwitsersche francs te boven gaat, zal het res
tant in vrije deviezen worden betaald. 

De betalinge_n voortvloeiende uit een le'
vensverzekering of een lijfrentecontract wor
den beheerscht door de bepalingen van het 
Protocol betreffende de betalingen van niet 
commercieelen aard, dat heden is ondertee
kend. 

De renten worden gelijkgesteld met in
komsten in den zin van artikel 6 sub a van 
genoemd Protocol. 

De overmaking van premies van levens
verzekeringen en lijfrenten via de financje-
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ringsrekening zal worden toegestaan voor zoo
ver de polissen zijn afgesloten door Zwitser
sche onderdanen voor den datum van heden. 
De overmaking van de premies op later .af
gesloten polissen door wie ook, zal worden 
toegestaan wanneer de vraag oo economi
schen grondslag bezien gerechtvaardigd is. 

De overmaking van de kapitalen voort
vloeiende uit een levensverzekeringscontract 
zal beheerscht worden door de bepalingen 
van artikel 6 sub b en c. 

Gelieve, Mijnheer de Gezant, de bevesti
ging van mijn buitengewone hoogachting te 
aanvaarden. 

P. KELLER. 
Zijner E xcellentie 
Den HeerJ. J. B. Bosch ridder van 

Rosenthal, 
Gezant der Nederlanden, 

BERN. 

.Ver t a 1 ing. 

Bern, 6 Mei 1946. 

Mijnheer de President, 

Bij een schrijven dd. heden heeft U mij 
wel het volgende willen doen weten: 

.,Onder verwijzing naar het "Betalings
accoord tusschen Zwitserland en Nederland", 
geteekend op 24 October 1945 , heb ik de eer 
U_ te bevestigen ; da( wij het volgende zijn 
overeengekomen aangaande de betalingen op 
het gebied van verzekeringen en herver:zeke
ringen : 

I. Het handelskarakter in den zin van ar
tikel 4 van het betalingsaccoord van 24 Oc
tober 1945 wordt toegekend aan bijdragen in 
de bedrijfsuitgaven van verzekerings- en 
herverzekeringsmaatschappijen, evenals voor 
kosten veroorzaakt door de verdeeling 
van risico's op internationaal niveau. 

De overmaking van betalingen in den zin 
van de eerste ali11ea ten behoeve van de Ne
derlandsche verzekerings- en herverzeke- . 
ringsmaatschappijen, evenals de overmaking 
van de noodige kapitaalsbijdragen van de 
maatschappelijke zetels van verzekerings
maatschappijen van het eene land naar de 
filialen of agentschappen gevestigd in het 
andere land worden niet beperkt, maar kun
nen slechts tot stand l!'ebracht worden over
eenkomstig de methode geregeld in artikel 5 
van het betalingsaccoord. 

De overmaking van betalingen in den zin 
van het eerste lid ten behoeve van Zwitser
sche verzekerings- en herverzekeringsmaat
schappijen is met het ,oog op den huidigen 
toestand en de moeilijkheden, welke deze 
met zich medebrengt, beperkt voo11 al -aie 
maatschappijen tezamen tot een van te vo
ren vastgesteld bedrag, jaarlijks ingaande op 
1 Januari 1946, overeenkomende met 5 % 
van de premies, welke zij in Nederlandsche 
guldens hebben geïnd, een percentage dat in
geyolge de ontwikkeling van het handelsver
keer tusschen Nederland en Zwitserland aan 
een herziening onderworpen kan worden. 
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Het schema van verdeeling van dit contin
gent tusschen de maatschappijen die daarbij 
belang hebben, wordt door hun eigen be
middeling vastgesteld in overeenstemming • 
met het Federale Verzekeringsbureau en 
wordt aan de Nederlandsche autoriteiten me

degedeeld. Het aandeel van elke maatschappij 
zal eens per drie maanden overgemaakt kun
nen worden overeenkomstig de methode be
doeld in aTtikel 5 van het betalingsaccoord. 

II. De Zwitsersche verzekerings- en her
verzekeringsmaatschappijen kunnen onder 
elkaar de activa, die zij in Nederland heb
ben, overdragen speciaal die bij hun filialen, 
agentschappen en banken als gevolg van hun 
activiteit in dat land voor zoover die over
drachten noodig zijn om de maatschappij aan 
wie deze overdracht plaats heeft in staat te 
stellen haar aandeel van het contingent, be
doeld in artikel 1, lid 3, over te maken. 

III. Ten aanzien van de verzekerings- en 
herverzekeringsmaatschappijen zullen de be
palingen betreffende de overmaking van in
komsten uitsluitend van toepassing zijn op 
inkomsten uit beleggingen (effecten, hypo
theken, onroerende goederen, banktegoeden 
enz.) van verzekeringsmaatschappijen en 
van hun filialen of agentschappen gevestigd 
in het andere land evenals op die inkomsten 
van herverzekeringsmaatschappijen voor zoo
ver die beleggingen niet rekenkundige reser
ves voor de levensverzekeringen of lijfrente
contracten vertegenwoordigen; die voort
vloeien uit in het andere land afgesloten 
transacties of wat betreft de herverzekeraars 
hun aandeel in die reserves of contracten. 

IV. De activa en waarden, aangehouden 
of beheerd in ver6and met herverzekerings
zaken door verzekerings_ of herverzekerings: 
maatschappijen in het eene land voor maat
schappijen in het andere land kunnen door 
laatstgenoemden gebruikt worden voor be
talingen voortvloeiende uit hun activiteit in 
het land, waar die activa en waarden zich 
bevinden en verschuldigd in de valuta daar
van, na het verkrijgen van een vergunning 
van de bevoegde autoriteiten voor dergelijke 
betalingen voortvloeiende uit hun activitei
ten in andere landen. 

Na het verkrijgen van een vergunning van 
de bevoegde autoriteiten kunnen de verzeke
rings_ en herverzekeringsmaatschappijen van 
één van beide landen evenzoo haar activa en 
waarden aangehouden en beheerd door ban
ken van het andere land gebruiken voor be
talingen voortvloeiende uit haar activiteiten 
en verschuldigd in de valuta van die activa 
en waarden. 

V. Het handelskarakter in den zin van 
artikel 4 van het betalingsaccoord van 24 
October 1g45 wordt toegekend aan betalin
gen voortvloeiende uit een rechtstreeksch 
verzekeringscontract, uitgezonderd levens
verzekefingen of lijfrentecontracten aange
gaan bij een verzekeringsmaatschappij, fi
liaal of agentschap gevestigd in één van bei
de Janden, die creditrice of debitrice is voor 
betalingen ten aanzien van natuurlijke of 
rechtspersonen gevestigd_ in het andere land. 
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Als de betaling 30.000 gulden of 50.000 Zwit
sersche francs te boven gaat, zal het restant 
in vrije deviezen worden betaald. 

De betalingen voortvloeiende uit een le
v-ensverzekering of een lijfrentecontract wor_ 
den beheerscht door de bepalingen van het 
Protocol betreffende de betalingen van niet 
commercieelen aard, dat heden is ondertee
kend. 

De renten worden gelijkgesteld met in
komsten in den zin van artikel 6 sub a van 
genoemd Protocol. 

De overmaking van premies van levens
verzekeringen of lijfrenten via de financie
ringsrekening zal worden toegestaan voor 
zoover de polissen zijn afgesloten door Zwit
sersche onderdanen voor den datum van he
den. De oVermaking van de premies op later 
afgesloten oolissen door wie ook, zal worden 
toegestaan wanneer de vraag op economi
schen grondslag bezien gerechtvaardigd is. 

De overmaking van de kapitalen voort
vloeiende uit een levensverzekeringscontract 
zal beheerscht worden door de bepalingen 
van artikel 6 sub b en c." 

Ik heb de -eer U de instemming van de 
Nederlandsche R egeering met den voorgaan
den tekst te betuigen. 

Gelieve, Mijnheer de President, de verze
kering van mijn buitengewone hoogachting 
te aanvaarden. 

J. BOSCH VAN ROSENTHAL. 

D én Heere_Professor P . Keiler, 
President van de Zwitsersche delegatie, 

BERN. 

S. G 344 

5 December 1946. WET tol; aanwijzing van 
de middelen tot dekking van de uitga
ven, begrepen in de Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. Il 45/46, 2; 
. Hand. ll_A6/47, bladz. 257; 

Bijl. Hánd. I 46/47, 2; ' 
Hand. I 46/47, bladz. 76. 

Wegens papiergebrek verwijzen wij , de 
abonné's voor de inhoud van dit Staatsblad 
naar de officieele uitgave van de.Landsdruk
kerij. 

S. G 357 

13 December 1946. WET tot vaststelling 
van de begrooting van het Staatsbedrijf 
der Algemeene Landsdrukkerij voor het 
dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 300 F; 
Hand. Il 46/47, bladz. 448. 
Bijl. Hand. 1 46/47, 300 F; 
Hand. I 46/47, bladz. 80. 



1946 

S. G 359 

IJ December I946. WET tot vaststelling 
van het Vijfde Hoofdstuk der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. II 45/46, 2; 
Hand. II 46/47, bladz. 397-404, 405-422, 
425-447. 
Bijl. Hand. I 46/47, 2; 
Hand. I 46/47, bladz. 80. 

Titel A. 
Titel B. 

Gewone dienst . f 237.648.620 
Buitengewone dienst f 63,729,000 

Geheele dienst f 301,377,620 

S. G 360 

IJ December 1946. WET tot vaststelling 
van de begrooting van het Staatsbedrijf 
der Algemeene Landsdrukkerij voor het 
dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. II 45/46, 2 F; 
Han</. II •46/47. bladz. 448. 
Bijl. Hand. I 46/47, 2 F; 
Hand. I 46/47, bladz. 80. 

S. G 370 

I9 Dece~r z946. BESLUIT tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 2, negen
de lid, der Zeeongevallenwet 1919. 

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

Sociale Zaken van 13 November 1946, No. 
5395, Afd. Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 2, negende lid, van de Zee
ongevallenwet 19,9; 

Den Raad v.an State gehoord (advies van 
den 3den December 1946, No. 19); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van II December 1946, 
No. 5843, afdeeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: · 
Art. 1. Als ziekten, bedoeld in het negen

de lid van artikel 2 der Zeeongevallenwet 
1919, worden, te rekenen van I Januari 1946 
aangewezen: 

1°. blaar aan de hand; 
2°. pekelpuist aan de pols; 
3 °. mouwvreter door schuring van olie

goed; 
4 ° . duidelijk waarneembare verwonding 

door openschuren van de huid; 
5°. tendovaginitus crepitans van vinger- en 

duimstrekkers ; 
6°. zonnesteek; 
7°. warmtebevanging; 
8 °. bevriezing; 
9 °. stokerskrampen; 

10°. prickleyheat; 
n °. dermatitis solaris; 
12°. dengue; 
,3 °. malaria tropica; 
14 °. zwartwaterkoorts; 
,5°. amoebiasis; 
,6°. febrirts recurrens; 

-

I 7°. leptospirosis icterohemorrhagica; 
18 °. gele koorts ; 
19°. pest; 
20°. cholera; 
21 °. pokken; 
22 °. Afrikaansche slaapziekte. 
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2. Een ziekte, als bedoeld in artikel 1 on
der 12 ° tot en met 2 2 °, wordt, tenzij het 
tegendeel blijkt, geacht verband te houden 
met de dienstbetrekking, indien zij zich open
baart binnen den hieronder genoemden ter
mijn na het beëindigen der dienstbetrekking. 

Deze termijn is voor de ziekten, bedoeld 
onder 12°, 21 ° en 22° veertien dagen'; voor 
de ziekte, bedoeld onder 13 ° één maand; 
voor de ziekte, bedoeld onder 14 ° twee maan
den ; voor de ziekte, bedoeld onder 15° drie 
maanden : voor de ziekte, bedoeld onder 16° 
zestien dagen; voor de ziekte, bedoeld on-
170 tien dagen; voor de ziekte, .bedo'eld on
der 18° zes dagen en voor de ziekten, be
doeld onder 19° en 20° vijf dagen. 

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

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 19den December 1946. 

WILHELMINA. 
De M in. van Sociale Zaken, W . D REES. 

(Uitgeg. 28 Januari z947). 

S. G 381 

2z December 1946. BESLUIT, houdende 
verlenging van de machtiging op den 
Chef van den Generalen Staf, bedoeld 
in artikel 33 van de wet van 14 Septem
ber 1866 (Staatsblad no. 138), nopens 
bepalingen betrekkelijk de inkwartierin
gen en het onderhoud van het krijgs
volk en de huurpost;en en leverantiën, 
voor légers of verdedigingswerken ge
vorderd. 

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

Oorlog en van Binnenlandsche Zaken van 10 
December x946 Afd. B I, Bur. 3, Nr. 290; 

Gelet op artikel 33 van de Wet van 14 Sep
tember 1866 (Staatsblad nr. 138), zooals 
deze ·wet sedert is gewijzigd, en op het be
paalde bij Ons Besh.üt van 4 Maart 1946 
(Staatsblad nr. G 56); 

Overwegende, dat ook na 31 December 
1946, de tegenwoordige buitengewone om
standigheden oorlogsgevaar, in den zin, 
waarin dat woord in 's lands wetten voor
komt, blijven inhouden; 

dat het derhalve noodzakelijk is, tie mach
tiging verleend bij Ons Besluit van 4 Maart 
1940 (Staatsblad nr. G 56), na 3, Decem
ber ,946 te bestendigen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
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Eenig artikel. 
In artikel 3 van het Koninklijk Besluit 

van 4 Maart 1946 (Staatsblad nr. G 56) 
wordt de datum van 31 December 1946 ge
wijzigd in "31 December 1947". 

Dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en 
in de Staatscourant zal worden geplaatst, 
treedt in werking op 1 Januari 1947. 

Onze Ministers van Oorlog en Binnenland
sche Zaken zijn belast met de uitvoering van 
dit Besluit, waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 21sten December i946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Oorlog, A. H. J. L. FrnvEZ. 

De Min. v. Binnen/. Zake'ri, BEEL. 

Clfitgeg. 2z Januari z947). 

S. G 385 

2z December z946. WET tot vaststelling 
van de begrooting van het Staatsmunt
bedrijf voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand,II 45/46, 2 H ; 
Hand. II 46/47, bladz. 5.52. 
Bijl. Hand. I 46/47, 2 H; 
.Hand. I 46/47,'bladz. 8q. 

S. G 386 

2z December z946. WET tot vaststelling 
van de begrooting van het Staatsmunt
bedrijf voor het dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. II 46/47, 300 H; 
Hand. II 46/47, bladz. 552. 
Bijl. Hand. I 46/47, 300 H; 
Hand. I 46/47, bladz. 87. 

S. G 387 

21 Deoember z946. WET tot vaststelling 
van het Eerste Hoofdstuk der Rijksbe
grooting voor het dienstjaa~-1947. 

Bijl. Hand. II 46/47, 300; 
Hand. II 46/47, bladz. 257. 
Hand. I 46/47 , 300; 
Hand. I 46/47, bladz. 87. 

Titel A. Gewone dienst. f 1,580,000 
Titel B. Buitengewone dienst. f 27,500 

Geheele dienst. 

S. G 388 

2I December z946. ' WET tot vaststelling 
van .het Zevende Hoofdstuk Ader Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. II 46/47, 300; 
Hand. II 46/47, bladz. 258. 
Bijl. Hand. I 46/47, 300; 
Hand. I 46/47, bladz. 87. 

Titel A. Gewone dienst . . f 779,510,135 
Titel B. Buitengewone dienst f 9,727,100 

Geheele dienst . f 789,237,235 
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2z December z946. WET tot vaststelling 
van het Veertiende Hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1947. 

Bijl. Hand. II 46/47, 300; 
Hand. Ii 46/47, bladz. 258. 
Bijl. Hand. I 46/47, 300; 
Hand. I 46/47, bladz. 87. 

Titel A. 
Titel B. 

Gewone dienst . . 
Buitengewone dienst. 

Geheele dienst . 

S. G 390 

f 30,000 
Nihil. 

f 30,000 

2z December 1946. WET tot aanw1.1zmg 
van de middelen töt dekking van de uit
gaven, begrepen in '<ie Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. II 46/47, 300; 
Hand. II 46/4v, bladz. 258. 
Bijl. Hand. I 46/47, 300; 
Hand. I 46/47, bladz. 87. 

S. G 391 

2I December z946. WET tot vaststelling 
van het Achtste Hoofdstuk A der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1946 
(Departement van Oorlog) . 

Bijl. Hand. II 45/46, 2; 
Hand. II 46/47, bladz. 449-475, 495- 516; 
Bijl. Hand. I 46/47, 2; 
Hand. I 46/47, bladz. 87. 

Titel A. Gewone dienst. 
A. Departement f 5,608,539 
B. Militaire uitga-

ven . . . f 188,400,809 
C. Overige uitga

ven, tot het 
hoofdstuk be
hoorende 288,400 

------f 194,297,748 
Buitengewone dienst f 476,002,144 Titel B. 

Geheele dienst . f 670,299,892 

S. G 392 

2I December z946. WET, houdende vast
stelling van het Achtste Hoofdstuk B 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1946. (Departement van Marine). 

Bijl. Hand. II 45/,j6, 2; 
Hand. II 46/47, bladz. 516-523, 525-535. 
Bijl. Hand. I 46/47, 2; 
Hand. I 46/47, bladz. 87. 
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Titel A. Gewone dienst. 
A. Departement f 2,910,436 
B. Militaire uit-

gaven . f 384,023,356 
C. Niet-militaire 

uitgaven . f 6,538,974 
D. Overige uit

gaven, tot het 
hoofdstuk be-
hoorende f 691,600 

------ f 394,164,366 
Titel B . Buitengewone dienst f 53,848,280 

Geheele dienst . 

S. G 393 

zz December z946. WET tot vast st elling 
van de begrooting van het Staatsvis
schershavenbedrijf te IJmuiden voor 
het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. Il 4_,; /46, 2 I; 
Hand. Il 46/47, bladz. 554. 
Bijl. Hand. I 46/47, 2 I ; 
Hand. I 46/47, bladz. 87. 

S. G 394 

zz December z946. WET tot vaststelling 
van de begrooting van het Landl:louw
Crisisfonds voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. Il 45/46, 2 C; 
Hand. Il 46/47, bladz. 2q8-320, 37z. 
Bijl. Hand. I 46/47, 2 C; 
Hand. I 46/47, bladz. 87. 

Titel A. 
Titel B . 

Gewone dienst . f 457,807,000 
Buitengewone dienst f 379,040,000 

Geheele dienst . 

S. G 395 

2z December z946. WET tot aanvulling 
van de Drankwet (Staatsblad 1931, no. 
476) en vaststelling van de met die aan
vulling samenhangende bepalingen. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 307; 
Hand. Il 46/47, bladz. _,;_,;9-560. 
Bijl. Hand. I 46/47, 307; 
Hand. 1 46/47, bladz. 87. 

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

dat het noodzakelijk is bij de wet regelen te 
stellen ter vervanging van een bezettingsre
geling tot uitvoering van artikel 5 en afwij
king van artikel 20 van de Drankwet (Staa ts
blad 1931, No. 476); 

Zoo is het,datWii,den Raad vanState enz. 
Art. 1. Het besluit van den Secretaris

Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 12 April 1q44 (Nederlandsche 
Staatscourant van 12 Mei 1944, No. 93) tot 
uitvoering van artikel 5 en afwijking van 
artikel 20 van de DranL-we.t (Staatsblad 
1931, No. 476) vervalt. 

2. Na artikel 1 van de Drankwet (Staats-
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blad 1931, No 476) wordt ingevoegd een arti
kel ra, luidende: 

Voor de toepassing van deze wet wordt de 
bevolking eener gemeente geacht te bestaan 
uit het aantal inwoners, zooals dit voorkomt 
onder de laatstelijk door het Centraal Bu
reau voor de Statistiek openbaar gemaakte 
bevolkingscij fers. 

3. Totdat door het Ceqtraal(Bureau voor 
de Statist iek de bevolkingscijfers op 1 Ja
nuari 1947 zijn openbaar gemaakt, wordt : 

1 °. voor de berekening van het maxim Uin 

aantal vergunningesn ingevolge de Drank
wet (S taatsblad 1931, No. 476) in elke ge
meent e als grondslag aangenomen het aantal 
inwoners, dat deze gemeente op 1 Januari 
1942 blij kens d e door genoemd bureau open
baar gemaakte bevolkingscijfers bezat; 

2 °. dezelfde grondslag aangenomen, in
dien met toepassing van artikel 6 van die 
wet een verlaging van het maximum aantal 
vergunningen is vastgesteld, welke verband 
houdt met het aantal inwoners. 

4. In afwij king van het bepaalde in ar
tikel 20, vierde lid, van de Drankwet (Staats
blad 1g_,1, No. 476) blijft de op 1 Januari 
1940 in elk der provincies van toepassing ge
worden lijst , als daar bedoeld, geldig tot 1 
Januari 1950. 

Lasten en gevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 21sten 

December 1946. 
WILHËLMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. zo Januari z947). 

S. G 396 

23 December z946. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het B ijzonder Visscherij
reglement 111 (Staatsblad 1932, No. 
315) . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzet) Minister van 

Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
van . 22 Augustus 1946, No. 3834, Afdeeling 
Visscherijen; 

Gelet op de Visscherijwet (Staatsblad 
1931, No. 410); 

Den Raad van State gehoord (adVies van 
12 November 1946, No. 19); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 December 1946, 
No. 12621, Afdeeling Visscherijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In § 1. Algemeene bepalingen van 

het Bijzonder Visscherijreglement 111 
(Staatsblad 1932, No. 315), zooals dit is ge
wijzigd bij Koninklij k Besluit van 25 Mei 
1933 (Staatsblad 1q3_~. No. 2q6), wordt na 
artikel 1 ingevoegd een nieuw artikel 1a, 
luidende : 

Art. ra. Voor de toepassing van dit regle
ment· wordt beschouwd als schakel, ieder 
wargaren met eene lengte van ten hoogste 
15 meter en met eene maaswijdte kleiner dan 
90mm. 

2. Artikel 3, lid 2, van het in artikel 1 
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bedoelde reglement wordt aangevuld met: 
d. alle wargarens, met uitzondering van 

de schakel, 90 mm, met dien verstande, dat 
het gebruik van wargarens met eene mini
mum-maaswijdte van 85 mm tot I Juni I947 
is toegestaan. 

3. In § 6. Van het gebruik der vischtui
gen van het in artikel I bedoelde reglement 
wordt na artikel II ingevoegd een nieuw ar-, 
tikel na, luidende: 

Art. na. I . Het is verboden te visschen 
met meer dan twee schakels. 

2. - Het is verboden op of in de nabijheid 
van een binnenwater, op openbare wegen of 
voetpaden, of in eenig middel van vervoer 
meer dan twee schakels bii zich te hebben 
of te vervoeren, tenzij droog en zoodanig 
verpakt of in zoodanigen toestand, dat zij 
niet voor dadelijk gebruik kunnen worden 
aange111end. 

4, Dit b esluit treedt in werking met in
gang van I Februari 1947. 

Onze Minister van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening is 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. 

Het Loo, den 23sten December I946. 
WILHELMINA. 

De Min. v an L., V . en V., S . L . MANSHOLT. 

(Uitgeg . 2r Januari r947.) 

S. G 397 

.a7 December r946. WET tot wijziging der 
Invaliditeitswet, der Ongevallenwet 
I92I, der Land- en Tuinbouwongevallen
.wet I922 , der Ziektewet en der Kinder
bijslagwet. 

Bijl. Hand. Il 45/46, r7r ; 
Hand. II 46/47, bladz. 554-559. 
Bijl. Hand. I 46/47, 171; 
H and. I 46/47, bladz. ro7. 

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

dat het w enschelijk is, in verband met de 
plaatsgevonden h ebbende stijging van d e 
loonen, eenige wijzigingen te brengen in de 
Invaliditeitswet, de Ongevallenwet 1921, de 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 , de 
Ziektewet en de Kinderbijslagwet; 

Zoo is het,datWij,den Raad van State enz. 
Art 1. D e Invaliditeitswet wordt als volgt 

gewijzigd : 
I 0

• In de artikelen 41a, 52, eerste lid, en 
ss, vierde lid, worden de woorden "3000 gul
den" vervangen door de woorden "3750 
gulden". 

2 °. In artikel 4S worden de woorden 
"drie duizend gulden" vervangen door de 
woorden: ,.drie duizend zevenhonderd en 
vijftig J?;Ulden". · 

2, In de ongevallenwet 192I worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. In de artikelen 16, vijfde lid, 40, 
vierde lid, 46, tweede lid, 47, 78, eerste lid, 
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87, eerste · lid, enl 93, tweede lid, worden de 
woorden "acht gulden" vervangen door de 
woorden: ,,tien gulden"'. 

2° . In artikel 25, tweede lid, worden de 
woorden "vier gulden" vervangen door de 
woorden: ,.vijf gulden". 

3. De Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922 wordt gewijzigd als volgt: 

I 0
• In de artikelen :16, derde lid, 75, eer

ste en tweede lid, 79, derde lid, q9, eerste lid, 
en 101, tweede lid, worden de woorden "acht 
gulden" vervangen door de wóorden: ,,tien 
gulden". 

2 °. In artikel 48, derde lid, worden de 
woorden "vier J?;Ulden" vervangen door de 
woorden: ,.vijf gulden". 

4. In de Ziektewet worden de volgende 
wijzigingen gebracht: 

I o-. In de artikelen I, onder c, en 3 7, ze
vende lid, onder c, worden de woorden "3000 
gulden" vervangen door de woor_den: ,,3750 
gulden". 

2°. In de artikelen 37, eerste lid, en 68, 
worden de woorden "acht gulden" vervan
gen door- de woorden "tien gulden". 

5. D e Kinderbijslagwet wordt als volgt 
. gewijzigd: 

In artikel 28 worden de woorden " acht 
- gulden" vezyangen door de woorden "tien 
gulden". 

Overgangsbepalingen. 

6. I. Ten aanzien van den verzekerde, 
die uitsluitend ten gevolge van de wijziging 
van artikel I, onder c, der Ziektewet op den 
dag der inwerkingtreding van deze wijziging 
ingevolge die ~et verzekerd wordt, blijft het 
bepaalde in artikel 5::! , eerste lid, onder a en 
b, dier wet buiten toepassing. 

2 . Ten aanzien van den verzekerde, die 
uitsluitenèl tengevolge van de wijziging van 
artikel I , onder c, der Ziektewet op den dag 
der inwerkingtreding van deze wijziging, 
tengevolge die wet verzekerd wordt, wordt 
voor de berekening van de I56 werkdagen, 
als bedoeld in de artikelen 37, 7e, 8e en 
negende lid en 55, achtste, negende en tien
de lid, der Ziektewet, geacht de wijziging 
van artikel IV, onder I 0

, van deze wet in 
werking getreden te zijn op den dag, welke 
gelegen is een jaar vóór den dag der beval
ling. 

'\ . Ten aanzien van dengene, die uitslui
tend ten gevolge van de wijziging van arti
kel I , onder c, der Ziektewet ingevolge die 
wet verzekerd wordt en wiens verzekering 
binnen twee maanden na haar aanvang een 
einde neemt, wordt voor de toepassing van 
artikel ss der Ziektewet de wijziging van ar
tikel IV, onder 1e, van deze wet geacht in 
werk ing te zijn getreden op den dag, welke 
gelegen is twee maanden vóór den dag, waar -
op de verzekering is geëindigd. 

4. Overeenkomsten met een verzeke
ringsinstelling gesloten vóór den dag, waar
op deze wet in werking treedt, en al dan niet 
uitsluitend betreffende het risico van gelde
lijke gevolgen van ziekte, geneeskundige hulp 
of verpleging van een of meer personen, die 
uitsluitend tengevolge van de wijziging van 
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a rtikel r, onder c, der Ziektewet op den dag 
der inwerkingtreding van deze wijziging in
gevolge dië wet verzekerd worden, vervallen 
met ingang van vorenbedoelden dag, voor 
zoover het betreft risico van ziekte, genees
kundige hulp of verpleging, met alle rechts
gevolgen, gegrond op feiten, welke na het 
oogenblik van het vervallen plaats grepen. 
Artikel r46, derde lid, der Ziektewet is van 
overeenkomstige toepassing. 

7. Deze wet treedt in werking op r Ja
nuari r947. 

L asten en bevelen enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage den 2 7sten 

D ecember r946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 30 December z946). 

S. G 3 9 8 

27 December z946. WET tot verandering 
van artikel r92 van de Grondwet. 

Bijl. Hand. II z946 II, 263; 
Hand. II 46/47, bladz. zo2-z23. 
Bijl, Hand. I 46/47, 263; 
Hand. I 46/47, bladz. zo2-zo7. 

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

dat de wet van r5 Mei r946 (Staatsblad no. 
G 126) heeft verklaard, dat er grond bestaat 
om het daarbij vastgestelde voorstel tot ver
andering van artikel r92 van de Grondwet in 
overweging te nemen; 

Zoo is het,datWij,den Raad van State enz. 
Artikel r92 der Grondwet wordt gelezen: 
De dienstplichtigen, niet vallende onder 

artikel r9r, mogen zonder hunne toestem
ming niet dan krachtens eene wet naar Ne
derlandsch-Indië, Suriname en Curaçao wor
den gezonden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten 

December r946. 
WILHELMINA. 

De Minister-President, BEEL. 

De Min. v. Buitenl. z ., W. VAN BOETZELAER. 

D e Min. v. justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min. v. Binnen/. Zaken, BEEL. 

D e M m . van 0 ., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

D e Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

D e Min. van Oorlog, A. H. J. L. FIÊVEZ. 

De Min. van Marine a.i., A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Min. v . Openb. W. en W. a .i ., H. Vos. 
De Min, van Verkeer, H. Vos. 
D e Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

D e Min. van L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 

D e Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. v . O verz. Gebiedsd., J. A. JONKMAN. 

De Min. z. Portefeuille, E. N . v. KLEFFENS. 

( Uitgeg. z4 Januari z947). 

440 

S. G 3 99 

27 D ecember z946. WET tot intrekking 
van het Vorderingsbesluit dienst- en 
woonruimte 's-Gravenhage en omgeving. 

B ijl. Hand. II 46/47, 354; 
H and. II 46/47, bladz. 56g--57z. 
B ijl. Hand. I 46/47, 354; 
H and. I 46/47, bladz. zo7. 

W ij WILHELMINA enz .... doen t e weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen heb

ben, dat het wenschelijk is, het Vorderings
besluit dienst- en woonruimte 's-Graven
hage en omgeving, Staatsblad No. F 22g-, in 
te trekken; 

Zoo is het,datWij,den Raa~an S tate enz. 
Art. 1. Het Vorderingsbesluit dienst- en 

woonruimte 's-Gravenhage en omgeving, 
Staatsblad No. F 229, vervalt. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, Wjlarin zij zal worden 
afgekondigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2 7sten 

December r946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 3z December z946) . 

S. G 400 

27 December z946. BESLUIT, houdende 
afwijking van het bepaalde in artikel r, 
sub r O tot en met 3 ° en in de artikelen 
2, 3, 4 en 6 van het Koninklijk besluit 
van 24 Maart r93r (Staatsblad no. 12r) 
tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur ter uitvoering 
van artikel 9r der Comptabiliteitswet 
r927 (Staatsblad no. 259), voor zoo
veel betreft de dienstjaren r940 tot en 
met r945. 

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

Financiën, dd. 9 Augustus r946, Generale 
Thesaurie, Dienst der Rijksbegrooting, Af
deeling Begrootingszaken, no. 240; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, hc:t 
bepaalde in artikel r, sub r 0 tot en met 3° 
en in de artikelen 2, 3, 4 en 6 van Ons Be
sluit van 24 Maart r93r (Staatsblad no. r2r) 
buiten toepassing te laten, voor zooveel be
treft de dienstjaren r940 tot en met r945; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
2 7 Augustus r946, no. r3); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van r8 December r946, 
no. 2or, Generale Thesaurie, Dienst der 
Rijksbegrooting, Afdeeling Begrootingsza
ken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het bepaalde in artikel r, sub r 0 

tot en met 3° en in de artikelen 2, 3, 4 en 6 
van Ons Besluit van 24 Maart r93r (Staats
blad no. r2r), blijft voor zooveel betreft de 
dienstjaren r940 tot en met r 945 buiten toe
passing. 
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2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van de 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uit=ering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, aan de Algemeene Rekenkamer 
en aan Onze Ministers, Hoofden van De
partementen van Algemeen Bestuur. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1946. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg, ra Januari z947.) 

S. G 401 

28 December z946. WET tot herziening 
van tijdens de bezetting verleende ont
slagen en andere maatrege1en ten aan
zien van personen, in overheidsdienst of 
daarmede gelijkgestelden dienst werk
zaam (Wet rechtsherstel overheidsper
soneel z946). 

Bijl. Hand. II 45/46, 2z5. 
Hand. II 46/47, bladz. 560--569. 
Bijl. Hand. I 46/47, 215. 
Hand. I 46/47, bladz . ... . 

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

dat het, ten einde het tijdens de bezetting 
den aan Ons getrouwen personen in 0'-1:er
heidsdienst of daarmede gelijkgestelden 
dienst werkzaam aangedaan onrecht zooveel 
mogelijk ongedaan te maken, noodzakelijk is, 
nadere regelen te treffen met betrekking tot 
de herziening van tijdens de bezetting ver
leende ontslagen en andere maatregelen ten 
aanzien van personen in overheidsdienst of 
daarmede gelijkgestelden dienst werkzaam; 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Art. 1. 1. Deze wet is van toepassing op 

personen, op of T\Jl 15 Mei 1940 werkzaam in 
openbaren dienst hier te lande krachtens 
aanstelling of arbeidsovereénkomst, met uit
zondering van hen, die vallen onder de wer-· 
king van: 

a. het Besluit Tijdelijke Voorziening Be
stuur Provinciën en Gemeenten; 

b. het Besluit Tijdelijke Organisatie der 
Rechterlijke Macht; 

c. het Besluit Rechtsherstel notarissen; 
d. de Militaire Ambtenarenwet ,93,, 

voor zoover niet behoorende t>t het wapen 
der Koninklijke Marechaussee! 

2. Wij behouden Ons voor, den Raad van 
State gehoord, deze wet geheel of ten deele 
mede van toepassing te verklaren op één of 
meer der in het eerste lid uitgezonderde ca
tegorieën van personen. 

3. De bepalingen van deze wet zijn van 
overeenkomstige toepassing op personen, op 
of na 15 Mei 1940: 

a. werkzaam in dienst van natuurlijke of 
rechtspersonen, als bedoeld in artikel 4, ee'r-
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ste lid, onder a tot en met f, van de Pen
sioenwet 1922 , Staatsblad No. 240, of: 

b. voor de toepassing van de P ensioen-
- wet 1922, Staatsblad No. 240, als ambtenaar 
beschouwd, voor zoover niet vallende onder 
a of oQder de voorgaande leden. 

4. De overeenkomstig het bepaalde in 
het vorig lid, onder a, toegekende schade
loosstellingen worden door het Rijk vergoed 
op denzelfden voet als ten aanzien van de 
bezoldigingen van deze personen is bepaald. 
Indien en voor .zoover den betrokkene, als 
bedoeld in het vorig lid, onder a, tegen het 
ontslag of de 'disciplinaire straf, tijdens de 
bezetting in bezet gebied verleend, onder
scheidenlijk opgelegd, krachtens de op 10-
Mei 1940 geldende of nadien vastgestelde 
bepalingen beroep open stond, kan hij of de 
in artikel .'!, vierde lid, bedoelde belangheb
bende bij hetzelfde college en op denzelfden 
voet van een weigeren of nalaten der herzie
ning in beroep komen. Wordt aan een bij de 
uitspraak in beroep vastgestelde verplich
ting tot wederindienstneming geen gevolg 
gegeven; dan kent het college, dat de zaak 
heeft behandeld, op een binnen 6 maanden 
na de uitspraak ingediend verzoek van den 
betrokkene of den in artikel 3, vierde lid, 
bedoelde belanghebbende, hem terzake een 
schadeloosstelling toe ten laste van het be
trokken lichaam: 

2. 1. Ontslagen en disciplinaire straffen, 
tijdens de bezetting in bezet gebied verleend, 
onderscheidenlijk 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. Herziening blijft mede achterwege ten 
aanzien van personen, wier tijdelijk dienst
verband ook onder normale omstandigheden 
niet langer dan een jaar zou hebben ge
duurd. 

3. 1. De herziening geschiedt op verzoek, 
of - in het geval, bedoeld in het derde lid -
ambtshalve, door het gezag, dat bevoegd is 
het ontslag te verleenen, onderscheidenlijk 
de straf op te leggen, met dien verstande. 
dat, indien deze bevoegdheid bij Ons berust, 
de l}erziening geschiedt door Onzen betrok-
k~n Minister. , 

2. Het verzoek, bedoeld• in het vorig lid, 
moet worden ingediend binnen 120 dagen na 
den dag van inwerkingtreding van deze wet, 
en in het geval, bedoeld in de eerste zin
snede van het zesde l~d. binnen 30 dagenr 
nadat de aanzegging tot staking of de schor
sing haar kracht heeft verlc;,ren. 

3. De herziening van het ontslag ge
schiedt ambtshalve, indien de betrokkene na 
de bezetting de betrekking, waaruit hij i_s· 
ontslagen, wederom vervult. 

4. Tot indiening van het verzoek is be
voegd de getroffene of, indien deze is over
leden, zijn weduwe en ièder van zijn kinde
ren of andere bloedverwanten tot den twee
den graad ingesloten. 

5. De herziening geschiedt binnen 90 da-
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gen, nadat het verzoek door het bevoegd ge
zag is ontvangen, in het geval, bedoeld in 
lid :'!, binnen go dagen na den dag van in
werkingtreding van deze wet. 

6. Geen herziening vindt plaats, zoolang 
ten aanzien van den getroffene een aanzeg
ging tot staking van de uitoefening v im zijn 
functie of een schorsing van kracht Îs of in
dien de getroffene is ontslagen, een en ander 
op grond van het Zuiveringsbesluit 1945 
(Staatsblad No. F. 132) of het Zuiverings
besluit (Staatsblad No. E 14). 

4. 1. De herziening 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 wettelijke bepalingen be
voegd gezag, met ingang van den dag, waar
op het tijdens de bezetting verleende ontslag 
is ingegaan ; 

B. in andere gevallen: 
·a. wederindienstneming - voor zooveel 

noodig - in dezelfde of een overeenkom-· 
stige betrekking. met ingang van den eersten 
dag van de maand, volgende op die der her
ziening, of zooveel eerder als dé betrokkene 
in feite de uitoefening van zijn betrekking 
heeft hervat; 

b. regeling van de rechtspositie in dier 
voege, dat deze met ingang van den dag 
van ingang der weder-indienstneming, onder
scheidenlijk van beëindiging der dienstbe
trekking, gelijk is aan die, waarin de betrok
kene zou heb5en verkeerd, indien het ont
slag tijdens de bezetting niet zou hebben 
plaats gehad; 

c. toekenning van een schadeloosstelling 
ten bedrage van de geldswaarde der op geld 
waardeerbare voordeelen, welke de betrok
kene in het tijdvak tusschen den dag van in
gang van het ontslag en d en dag van ingang 
der weder indienstneming, onderscheidenlijk 
van beëindiging der dienstbetrekking, zou 
hebben genoten, indien hij niet tijdens de 
bezetting ware ontslagen , behoudens verre
kening van na laatstgenoemd ontslag geno
ten inkomsten als aangewezen in de krach
tens artikel 11 vastgestelde vqorschriften. 

Voor de berekenihg van de schadeloosstel
ling zullen de op geld waardeerbare voor
deelen als vorenomschreven geacht worden 
nimmer meer dan f9000 per jaar te hebbt!n 
beloopen. 

2. Het ontslag wordt onder meer geacht 
in feite op een buiten de bezetting gelegen 
grond te zijn verleend, indien het op verzoek 
is verleend, en dit verzoek niet in hoofdzaak 
zijn grond vond -in de houding van den be
trokkene tegenover de bezetting. 

3. Herziening van een disciplinaire straf, 
anders dan ontslag, leidt tot : 

a. intrekking van de desbetreffende be
schikking, zoo noodig gepaard gaande met 
oplegging van een lichtere straf; 

b. ongedaanmaking van de gevolgen voor 
zoover niet gelijk aan die van de vervangen
de beschikking. 

4. Voor z_oover ongedaanmaking, als be
doeld in het vorig lid, naar het oordeel van 
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het bevoegd gezag niet mogelijk is, wordt een 
schadeloosstelling toegekend ten bedrage van 
het geldelijk nadeel, dat den beµokkene is 
toegebracht. 

5. Het besluit, houdende herziening, 
wordt aan den betrokkene, onderscheidenlijk 
den verzoeker, in afschrift medegedeeld. 

5. 1. In de regeling van de rechtspositie 
ingevolge het bepaalde in artikel 4, eerste lid, 
B, onder b, is begrepen toekenning of vast
stelling van rechten en aanspraken op pen
sioen van den betrokkene, of, indien deze is 
overleden, zijn weduwe of kinderen, over
eenkomstig de ter zake geldende regelen, 
met dien verstande, dat voor de toepassing 
van de Pensioenwet 1g22, Staatsblad No. 
240, personen, die tijdens de bezetting in 
bezet gebied zijn ontslagen en overeenkom
stig artikel 4, eerste lid, B, onder a, dan wel 
bij wege van rechtsherstei vóór den dag van 
inwerkingtreding van deze wet, weder in 
dienst zijn genomen, of overeenkomstig ar
tikel 6, tweede lid, zijn ontslagen dan wel 
zijn overleden, van den dag van ingang van 
het tijdens de bezetting verleend ontslag tot 
den dag van ingang der wederindienstneming, 
onderscheidenlijk van beëindiging der dienst
betrekking, geacht worden in werkelijken 
dienst te zijn geweest bij het lichaam, op 
welks begrooting de wedde van den betrok
kene werd geraamd of zou zijn geraamd, in
dien hij niet ware ontslagen. 

2. Verleende pensioenen worden voor 
zooveel noodig in verband met het bepaalde 
in het eerste lid met ingang van den datum 
van wederindienstneming, onderscheidenlijk 
van beëindiging der dienstbetrekking, inge
trokken of herzien. 

Het lichaam, ten laste waarvan de schade
loosstelling, bedoeld in artikel 4, eerste lid, 
onder B, c, wordt toegekend, betaalt aan het 
Algemeen Burgerliik Pensioenfonds het be
grag der uit dit fonds uit hoofde van een met 
toepassing van genoemde bepaling herzien 
ontslag betaalde pensioenen. 

3. Het bepaalde in artikel 59, eerste lid, 
en in artikel 108, tweede lid, van de P en
sioenwet 1922, Staatsblad No. 240, blijft bui
ten toepassing. 

4. De beschikkingen, bedoeld in het eer
ste lid en in den eersten zin van liet tweede 
lid, worden genomen door den Pensioenraad. 

6. 1. De maatregel, bedoeld in artikel 4, 
eerste lid, B, onder a, blijft achterwege: 

a. indien een buiten de bezetting gelegen 
grond voor ontslag is ontstaan; 

b. indien de betrokkene is ontslagen op 
grond van Ons besluit van 12 Mei 1945 
(Staatsblad No. F "70) of van Ons besluit 
van 10 October 1945 (Staatsblad No. F 221); 

c. indien de tijdens de bezetting opge
heven betrekking na de bevrijding niet we
der is ingestelà. 

2. In de gevallen, omschreven in het 
voorgaande lid, onder a en c, wordt den be
trokkenen ontslag verleend door het ingevol
ge de geldende wettelijke bepalingen bevoegd 
gezag met ingang van den dag, waarop de 
grond voor ontslag is ontstaan, onderschei-
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denlijk met ingang van 1 Juni 1945. Voor de 
toepassing van Ons besluit van 3 Augustus 
1922 (Staatsblad No. 47q) en van artikel 43 
der Pensioenwet 1922, Staatsblad No. 240, 
wordt een ontslag ingevolge het eerste lid, 
onder c, geacht op grond van opheffing van 
de_betrekking te zijn verleend: 

3. Een buiten de bezetting gelegen grond 
voor ontslag wordt onder meer geacht te zijn 
ontstaan, indien de betrókkene zich na de 
bevrijding niet binnen redelijken tijd nadat 
hij daartoe in de gelegenheid was gekomen, 
voor wederindienstneming heeft aangemeld. 

4. Voor de toepassing van artikel 48, 
eerste lid, onder d, van de Pensioenwet 1922, 
Staatsblad No. 240, worden de ziekten of 
gebreken, die het rechtstreeksch gevolg zijn 
van maatregelen van den bezetter, welke 
met het ontslag van den betrokkene samen
hangen, geacht het rechtstreeksch gevolg te 
zijn van de uitoefening van den dienst, in
dien genoemd ontslag voor herziening over
eenkomstig artikel 4, eerste lid, onder B, in 

/ aal1fherking komt. 
7. I. Zij, die op den dag van inwerking

treding van deze wet een betrekking of rang 
bekleeden, waarin zij tijdens de bezetting 
in bez~ gebied zijn benoemd, onderschei
denlijk bevorderd, kunnen worden ontslagen, 
onderscheidenlijk teruggezet in den rang, 
dien zij vóór de bezetting hebben bekleed, 
indien de indienstneming of bevordering 
verband hield met de bezetting. 

2. De maatregelen, bedoeld in het vorig 
lid, kunnen slechts worden genomen binnen 
dertig dagen na dien van inwerkingtreding 
van deze wet. Zij behoeven de goedkeur~ng 
van Onzen Miaj'ster, onder wiens departe
ment het betrokken lichaam · of dienstvak 
ressorteert. Indien de goedkeuring niet bin
nen negentig dagen na dien van inwerking
treding van deze wet is verleend, wordt zij 
gèacht te zijn geweigerd. Voor de toepassing 
_,an de in algemeen verbindende voorschrif
ten neergelegde regelen omtrent de te volgen 
procedure staat het treffen van een maat
regel, als bedoeld in het eerste lid, gelijk met 
het opleggen van een disciplinaire straf. 

3. Aan een op grond van dit artikel ont
slagen persoon kan ten laste van het lichaam, 
op welks begroeting de wedde van den be
trokkene wordt geraamd, een wachtgeld 
worden toegekend op den voet als voor de 
burgerlijke Rijksambtenaren, bedoeld in ar
tikel 2, onder b, van Ons besluit van 3 Au
gustus 1922 (Staatsblad No. 479), zooals dat 
sedert is gewijzigd. in genoemd besluit is be
paald, met dien verstande, dat het vierde lid 
van artikel 3 van dat besluit buiten toepas
sing blijft. 

4. Tegen de maatregelen, in dit artikel 
bedoeld, staat geen beroep open bij en wordt 
noch in eersten aanleg noch in hooger be- , 
roep geoordeeld of een uitspraak gegeven 
door de organen en de commissiën, bedoeld 
in artikel 3 van de Ambtenarenwet 1929. 

8. 1. Indien ten gevolge van weder
indienstnemingen ingevolge artikel 4, eerste 
lid, B, onder a, personen in den

1 
dienst over-
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tollig zijn, kunnen deze, voor zoover tijdens . 
de bezetting in dienst genomen, onvermin
derd de mogelijkheid van ontslag krachtens 
het Zuiveringsbesluit 1945 of Ons besluit 
van 10 October 1945 (Staatsblad No. F 221) 
en onvçrminderd artikel 7 van deze wet, 
worden ontslagen dan wel in een andere 
functie in dienst genomen. 

2. Bij het ontslag ingevolge het voor
gaande lid wordt den betrokkene een wacht
geld toegekend op den voet van Ons besluit 
van 3 Augustus 1922 (Staatsblad No. 479), 
zooals dat sedert is gewijzigd, ten laste van 
het liçhaam, op welks begroeting de wedde 
van cfen betrokkene werd geraamd. 

3. Voor de toepassing van artikel 43 der 
Pensioenwet 1922, Staatsblad No. 240, wordt 
een ontslag ingevolge het eerste lid geacht 
op grond van nieuwe organisatie van het 
dienstvak te zijn verleend. ," 

9. 1. Aan personen: 
1 °. te wier behoeve tijdens de bezetting 

ingevolge de door ofo,anwege den bezetter 
uitgevaardigde voorscnriften of genomen be
sluiten - anders dan bedoeld in artikel 2 -

geen salaris of loon is uitbetaald, en van wie, 
in verband met het· gevaar van maatregelen 
van den bezetter, redelijkerwijze niet ver
langd -mocht worden, dat zij hun dienst ver
richtten, of 
• 2 °. wier salaris, dan wel vóór of tijdens 
de bezetting toegekend wachtgeld of pen
sioen tijdens de bezetting ingevolge de Ver
ordeningen nos. 148/i941 en 58/1942 geheel 
of ten deele op hun rekening bij de bankiers
firma Lippmann, Rosenthal en Co. te Am
sterdam is gestort, 

wordt een schadeloosstelling toegekend op 
den voet van het bepaalde in artikel 4, lid 1, 

B, onder c. Het bepaalde in d~ artikelen 3 1 

5 en 6 is van overeenkomstige toepassing. 
2. De rechten, welke de in het eerste lid 

bedoelde personen terzake van de niet-uitbe
taling, onderscheidenlijk de storting, zouden 
kunnen doen gelden, gaan over op het 
lichaam, ten laste van welks begroeting het 
salaris, wachtgeld of pensioen werd geraamd. 

10. 1. Onverminderd de gevolgen, daar
aan krachtens andere wettelijke voorschrif
ten verbonden, en onverminderd het bepaal-
de in het volge-nde lid, wordt aan hem, die "' 
ter zake_ van de· toepassing van deze wet of 
van de op grond daarvan vastgestelde voor
schriften Ópzettelijk een onjuiste inlichting 
verstrekt, onmiddellijk ontslag verleend. De 
schadeloosstelling, bedoeld in artikel 4, eer-
ste lid, B, onder c, en in artikel 9, lid 1, 

wordt alsdan niet uitgekeerd, en moet, voor 
zoover zij reeds mocht zijn uitgekeerd, wor-
den terugbetaald. 

2. Hij, die tei;,zake van de toepassing van 
deze wet of van de op grond daarvan vast
gestelde voorschriften een inlichting ver
strekt, wetende of redelijkerwijze kunnende 
weten, dat zij onjuist is, wordt gestraft met 
gevangenisstraf of hechtenis van ten hoog- ~ 
ste een jaar of geldboete van ten hoogste 
duizend gulden. 

Het feit wordt beschouwd als misdrijf. 
~ 
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11. Wij geven bij algemeenen maatregel 
van bestuur nadere voorschriften ter uitvoe
ring van deze wet, alsmede met betrekking 
tot de wijze van betaling van de ingevolge 
deze wet toegekende schadeloosstellingen en 
tot de wijze van terugbetaling als bedoeld in 
artikel 12, eerste lid. 

12. 1. Hij, die bij wege van rechtsherstel 
• of krachtens rechterlijke uitspraak- een uit

keering heeft ontvangen gelijk aan het to
taal 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 9, had plaats gehad, is 
verplicht tot terugbetaling van · hetgeen 
krachtens artikel 4, lid 1, B, onder c, in min
dering moet worden gebracht op de daar en 
in artikel 9 bedoelde schadeloosstelling. 

2. Andere overgangsbepalingen in ver
band met de vervanging van Ons besluit van 
18 September 1944, 6taatsblad No. E 94, 
door deze wet worden zoo noodig door Ons 
bij algemeenen maatregel van bestuur vast
gesteld. 

13. r. Deze wet kan worden aangehaald 
als "Wet rechtsherstel overheidspersoneel 
1946". Zij treedt in werking met ingang van 
een door Ons te bepalen datum. · 

2. Met ingang van dien dag vervallen 
Onze besluiten van 18 September 1944, 
Staatsblad No. E 94, onderscheidenlijk van 
20 November 1945, Staatsblad No. F 298. 

Lasten en bevelen, enz.; 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De
cember 1946. 

WILHELMINA. 
De Minister-President, B EEL. • 

De Min. v. Buiten/. Z., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVJ?EN. 

De Min. van Binnen!. Zaken, BEEL. 

De Min. van 0., K. en W., Jos. J: GIELEN. 

De Min. van Financiën , P. LIEFTINCK. 

De Min. van Oorlog, A. H . J. L. FIEVEZ. 

De Min. van Marine a.i., A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Min. v. Openb. W. en W. a.i., H. Vos. 

De Min. van Verkeer, H. Vos. 

De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

De Min. van L., V . en V., S. L . MANSHOLT. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. v . Overz. Geb~edsd., J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 3z December z946.) 

S. G 402 .. 
28 December z946. WET, betreffende ver

lenging van den werkingsduur van het 
Tijdelijk Persbesluit 1945. 

Bijl. Hand. II 46/47, 370. 
Hand. II 46/47, bladz. zo93. 
Bijl. Hand. I 46/47, 370. 
Hand. I 46/47, bladz . .... 
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Wij WILHELMINA,enz . ... dç_en te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat in afwachting van een nadere wettelijke 
voorziening met betrekking tot de zuivering 
van het perswezen en de bevoegdheden van 
den Persraad een verlenging bij de Wet van 
den werkingsduur van het Tijdperk Persbe
sluit 1945 voor korten termijn noodzakelijk 
is; 

Zoo is het,datWij,den Raad van State enz. 
Eenig Artikel. 

Artikel 32, derde lid van het Tijdelijk Pers
besluit 1945, Staatsblad No. F 177, wordt ge_ 
lezen als volgt: 

3. Dit besluit treedt uiterlijk met ingang 
van 1 Juli 1947 buitenwerking . .,. 

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

Lasten en bevelen, enz.; · 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van 0., K. en W. , Jos . J. GIELEN. 

(Uitgeg. 30 December 1946.) 

S. G 403 

28 December z946. WET tot vaststelling 
.van het Zesde Hoofdstuk der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar· 1946 (De
partement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen). 

Bijl. Hand. II 45/46, 2; 
Hand. II 46/47, bladz. 937-zooz, zo13-

zo36, zo6g-1072, zo82-zo93; 
Bijl. Hand. I 46/47, 2; 
Hand. I 46/47, bladz. IIO. 

Titel A. Gewone dienst . f 260,5ç1,no 
Titel B. Buitengewone dienst 1,579,400 

Geheele dienst . f 262,080,51 

S. G 404 

28 December z946. WET, houdende afwij
king van het bepaalde in de artikelen 
2 en 3 van de wet van 6 October 1934 
(Staatsblad no. 534) tot instelling van 
een Verkeersfonds, zooals deze is gewij
zigd bij de wet van 2 7 December 193 7 
(Staatsblad no. 526). 

Bijl. Hand. II 46/47, 350. 
Hand. II 46/47, bladz. 845-849. 
Bijl. Hand. I 46/47, 350. 
Hand. I 46/47, bladz. II4-II5. 

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

dat het in afwachting van een nadere wette
lijke regeling, ter bevordering van de over
zichtelijkheid van de begrootingen van de 
Ministeries van Openbare Werken en We
deropbouw en van Verkeer aanbeveling ver
dient geen afzonderlijke begrooting van de 
inkomsten en uitgaven van het Verkeers-
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fonds vast te stellen, terwijl mede in de jaren 
van herstel en wederopbouw de noodzaak 
dwingt om de beschikbare middelen zooveel 
mogelijk daar aan te wenden, waar zij het 
meest bijdragen tot het herstel van de wel
vaart, en dat het daarom gewenscht is een 
voorziening te treffen, op grond waarvan de 
wettelijke bepalingen, volgens welke bepaal
de middelen uitsluitend voor uitgaven ten 
behoeve van het verkeer worden aangewend, 
buiten toepassing blijven; 

Zoo is het,datWij,den R aad van State enz. 
Art. 1. In afwijking van het bepaalde in 

de artikelen 1, 2de lid en 2 van de wet van 
den 6den October 1g34 (Staatsblad no. 534) 
tot instelling van een Verkeersfonds, zooals 
deze nader is gewijzigd, komen voor de be
grootingsjaren 1945 tot en met 1949 de in
komsten als bedoeld in artikel 2 van ge
noemde wet t en bate van de R ijksmiddelen. 

2. In afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 1, 2de lid en 3 van de wet van den 
6den October 1934 (Staatsblad no. 5;14) tot 
instelling van een Verkeersfonds, zooals deze 
nader is gewijzigd, worden voor de begroo
tingsjaren 194_5 tot en met ,-g4g de uitgaven 
als bedoeld in artikel 3 van genoemde wet 
gebracht ten laste van de daarvoor in aan
merking komende hoofdstukken der Rijks
begrooting van uitgaven. 

3. De inkomsten , reeds ontvangen t en 
bate van den dienst 194.5 van het Verkeers
fonds , worden overgebracht naar de Rijks
middelen voor het dienstjaar 1g45. 

4. De uitgaven, reeds gedaan ten laste 
van den dienst 1g4 5 van het Verkeersfonds, 
worden overgebracht naar de daarvoor in 
aanmerking komende hoofdstukken der 
Rijksbegrooting · van uitgaven voor het 
dienstjaar 1945. 

5. Bij de berek'ening van: 
a . de uitkeeringen aan de provinciën in

gevolge artikel ., , onder .,e en 4e der in ar
tikel 1 genoemde wet ; 

b. het aandeel van elk der provinciën 
ingevolge de artikelen .,6 en .,7 van de Mo
torrij tuigenbelastingwet in de onder a ge
noemde uitkeeringen, 

wordt, voor zooveel de ri jwielbelasting be
treft als grondslag genomen: 

vo~r 1945: de netto-opbrengst van die be-
lasting over 1939; 

voor 1946: twee derde van die opbrengst en 
voor 1g47 : een derde van die opbrengst. 
6. Deze wet treedt in werking m et ine;ang 

van den dag, volgende op dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, e nz;. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën , P . LIEFTINCK. 

De Min. v. Openb. W . en W . a.i., H . Vos. 
De Min. van Verkeer, H . Vos. 

( Uitgeg. 10 Januari 1947). 

1946 

S. G 405 

a8 December 1946. WET, houdende ophef-
fing van het Herstelfonds 1940. 

Bijl. Hand. II 46/47, 347; 
Hand. II 46/47, bladz. 676-677. 
Bijl. Hand. I 46/47, 347; 
Hand. I 46/47, bladz. rr4-zz5. 

Wij W ILHEL MINA,enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het gewenscht is, het Herstelfonds 1940 
op te heffen en in verband daarmede een 
wettelijke voorziening te treffen; 

Zoo is het,datWij,den Raad van State enz. 
Art. 1. De verordening van den Rijks

commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied van 21 Juni 1940 betreffende de in
stelling van een Fonds voor den Wederop
bouw (Verordening 1940, No. 21) vervalt. 

De afwikkeling van de begrootingsdiensten 
van het Herstelionds 1940 inzake de vóór 1 
Januari 1945 aangevangen dienstjaren ge
schiedt alsnog op den voet van de in het 
eerste lid van dit artikel vermelde verorde
ning. 

2. De baten, reeds ontvangen ten behoeve 
van den dienst 1g4.5 van het Herstelfonds 
1940, worden overgebracht naar de Rijks
middelen voor het dienstjaar 1945. 

3. De uitgaven, reeds gedaan ten laste 
van den dienst 194.5 van het Herstelfonds 
1940, worden overgebracht naar de daarvoor 
in aanmerking komende hoofdstukken van 
de Riiksbegrooting van uitgaven voor het 
dienstjaar 1g45. 

4. De nadeelige saldi van de afdeelingen 
I en Il van den Kapitaaldienst van de re
kening van het Herstelfonds voor het dienst
jaar 1944 worden overgebracht naar den 
Buitengewonen Dienst van Hoofdstuk VIIB 
der Rijksbegrooting van uitgaven voor het 
dienstjaar 1945. 

5. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

D e Min. v. Openb. W . en W. a.i., H. Vos. 
(Uitgeg. 10 Januari z947). 

S. G 4 0 6 

28 December z 946. WET tot verlenging 
van den duur van eenige heffingen van 
opcenten op sommige Rijksbelasrtngen. 

Bijl. Hand. II 46/47. 166; 
Hand. II 46/41, bladz. 9 02. 

B ijl. Hand. 1 46/47, 366; 
Hand. I 46/47, bladz. zz4-zz5. 
Wij WILHELMINA,enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, d en duur van eenige 
heffingen van opcenten op sommige Rijks
belastingen te verlengen; 
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Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Art. 1. In de artikelen 9, 10, 11, tweede 

lid, en 12, letter b, der wet van 27 December 
1938 (Staatsblad no. 413), zooals deze arti
kelen zijn gewijzigd en aangevuld bij het 
besluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financiën van 24 Decem
ber 1941, no. 276 (Nederlandsche Staats
courant van 24 December 1941, no. 251), bij 
Ons besluit van 12 April 1945 (Staatsblad 
no. F 50) en bij de wet van 1 Maart 1946 
(Staatsblad no. G 48), wordt in plaats van 
,,1946" telkens gelezen: 1947. 

2. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 1 Januari 1947. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage den 28sten De

cember 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 21 Januari 1947.) 

S. G _!I0'.7 

28 December 1946. WET tot het aangaan 
van geldleeningen ten laste van het Rijk 
ter conversie van uitstaande schuld. 
(Conversieleeningwet 1946). 

Bijl. Hand. II 46/47, 356; 
Hand. II 46/47, bladz. 574-590. 
Bijl. Hand. I 46/47. 356; 
Hand. I 46/47, bladz ...... . 

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

dat het wenscheliik is, tot vermindering van 
de uitgaven voor den dienst der Nationale 
Schuld te geraken, en daartoe geldleeningen 
ten laste van het Rijk aan te gaan, waarvan 
de dienst minder uitgaven vordert, dan die 
der te amortiseeren schuld, alsmede om de 
verruiming van den geldomloop, die het ge
volg zou zijn van niet deelnemen aan de on
derhavige conversie, te neutraliseeren ' door 
een tijdelijke blokkeering, in afwachting van 
een consolidatie, die een gedwongen karakter 
zal kunnen dragen; 

Zoo is het,datWij,den Raad van State enz. 
Art. 1. 1. Onze Minister van Financiën 

wordt gemachtigd, t er conversie van Natio
nale Schuld, tot het aangaan van geldleenin
gen ten laste van het Rijk, waarvan de 
dienst minder uitgaven vordert dan die der te 
amortiseeren schuld, 

2. Het aangaan van de geldleeningen kan 
geschieden hetzij ineens dan wel achtereen
volgens op de tijdstippen, welke Onze Mi
niste, van Financiën zal dienstig achten, 
mits niet op een later tijdstip dan 31 Decem-
ber 1047. ' 

2. Uitvoeringsvoorschriften. Rekening, 
Schulddelging. 

1. D e voorwaarden waarop de leeningen, 
in artikel 1 bedoeld, worden aangegaan, wor -
den, met inachtneming van de voorschriften 
dezer wet, door Onzen Minister van Finan
ciën vastgesteld. 

2. Van de plaatsing van schuldbewijzen 
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wordt voor elke leening, als bedoeld in het 
tweede lid van artikel 1, afzonderlijk een re
kening afgelegd, welke, na door de Alge
meene Rekenkamer te zijn nagezien en ac
coordbevonden, aan de Staten-Generaal 
wordt medegedeeld. 

3. De schuldbewijzen worden vóór de uit
gifte door de Algemeene Rekenkamer gere
gistreerd en van een bewijs dier registratie 
voorzien, 

4. De bevoegdheid tot versterkte en ver
vroegde delging van de krachtens deze wet 
gevestigde schuld kan bij het aangaan van 
de geldleeningen worden voorbehouden. 

5. De ten gevolge van schulddelging te
rugontvangen schuldbewijzen worden ter ver_ 
nietiging bij de Algemeene Rekenkamer 
overgebracht. 

3. De houder van aflosbaar gestelde 
schuldbewijzen van te converteeren geldlee
ningen wordt, in afwijking van anders lui
dende bepalingen ter zake, geacht tot een 
overeenkomstig bedrag deel te nemen in de 
geldleeningen, bedoeld in artikel 1, ten ware 

_ hij, volgens regelen door Onzen Minister van 
Financiën te stellen, tijdig te kennen geeft 
van de aangeboden conversiemogelijkheid 
geen gebruik te willen maken. 

4. 1. Den houder van aflosbaar gestelde 
schuldbewijzen, die op den voet van het be
paalde in artikel 3 niet deel neemt in de in 
artikel 1 bedoelde geldleeningen, wordt, in 
afwijking van anders luidende bepalingen ter 
zake, overeenkomstig regelen te stellen door 

· Onzen M inis ter van Financiën, het bedrag 
van zijn aflossing op een conversien,kening 
goedgeschreven. 

2. Het ·tegoed eener conversierekening 
blijft tot ten hoogste vijf jaren na den 'dag 
van uitgifte van de conversieleening, waarop 
zij betrekking heeft, geblokkeerd, onvermin
derd het bepaalde in het vierde lid. 

.'l- De conversierekening draagt een ren
tevergoeding van 2¼ % (twee en een vier
de ten honderd) per jaar. 

4. Onze Minister van Financiën is be
voegd te bepalen onder welke voorwaarden 
en te welken tijde over het tegoed eener con
versierekening eerder dan na afloop van den 
termijn, genoemd in het tweede lid, kan wor-
den beschikt. · 

5. Onze Minister van Financiën wordt 
gemachtigd op een door ·hem te bepalen tijd
stip, doch uiterlijk op 31 December 1951, ter 
aflossing van het totaal der bedragen, dan 
geboekt op de conversierekeningen, bedoeld 
in artikel 4, een zod noodig gedwongen lee
ning aan te gaan tot bedoeld totaalbedrag, 
tegen door hem te bepalen voorwaarden. 

6. Provisie. Aan de bankiers, de make
laars in effecten en de commissionnairs ,in 
effecten door wier tusschenkomst de hande
lingen worden verricht, noodig ter zake van 
het omwisselen der schuldbewijzen van de te 
converteeren geldleeningen in die der geld
leeningen, bedoeld in artikel 1, kan, volgens 
regelen door Onzen Minister van Financiën 
te stellen, een provisie worden toegekend van 
ten _ hoogste ¼ % ( een vierde ten honderd). 
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7. Vrijstelling van zegelrecht. Ter zake 
van handelingen, betrek¼ing hebbende op de 
omwisseling der schuldbewiizen van de te 

, converteeren leeningen in die der geldlee
ningen, bedoeld in artikel 1, en op de krach
tens deze wet opgemaakte stukken, is geen 
zegelrecht verschuldiglól. 

8. Verjaring omwisseling der schuldbewij
zen. Het recht tot omwisseling van de 
schuldbewijzen vap de te converteeren geld
leeningen in die der geldleeningen, bedoeld 
in artikel r, vervalt tien jaren na den eer
sten dag waarop laatstgenoemde leeningen 
worden aangegaan. · 

!I. Verjaring opvordering van het kapi
taal. Het recht tot opvordering van het ka
pitaal der aflosbaar gestelde schuldbewijzen, 
welke krachtens deze wet zijn uitgegeven, 
vervalt tien jaren na den eersten dag waar-
op zij betaalbaar zijn. • 

1.0. Inwerkingtreding. D eze wet treedt 
in Werking met ingang van den dag volgende 
op dien harer afkondigmg. 

11. Deze wet kan worden aangehaald als 
,.Conversieleeningwet 1g46". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 10<16. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 
(Uitp,eg. 1I December I946). 

S. G !108 

28. December I946. 
1 

WET tot vaststelling 
van het Zevende hoofdstuk B der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. Il 45/46, 2; 
Hand. Il 46/47, bladz. 476-493, 536- 55I ; 
Bijl. Hand. I 46/47, 2; 
Hand. I 46/47, bladz. I I4-I IS, 

Titel A. Gewone dienst . f 130,740,558 
Titèl B. Buitengewone dienst f 1,307,316,858 

Geheele dienst 

S. G 409 

f 1,438,057,416 

28" December I946. WET, houdende afwij
king van de wet van 26 April 1918 
(Staatsblad No. 270) tot het houden 
van een algemeene volkstelling. 

Bijl. Hand. Il 46/;17, 369 ; 
Hand. Il 46/47, bladz. 1076-1077. , 
Bijl. Hand. I 46/47, 369; 
Hand. I 46/47. bladz. II5. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen heboen, 

dat het wenschelijk is af te wijken van het 
bij de wet van 26 April 1g18 (Staatsblad No. 
270) bepaalde omtrent het jaar, waarin een 
algemeene volkstelling moet worden gehou
den· 

Z~o is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Eenig artikel. 

In afwijking van het bepaalde bij de wet 
van 26 Apr~! 1918 (Staatsblad No. 270) 

1946 

1 wordt de ee·rstvolgende algemeene volkstel
ling gehouden in het jaar 1947. 

Lasten en bevelen, enz .. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten 

December 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

De Min. v. Binnen/. Zaken, BEEL. 
(Uitgeg. I7 ]a!J1uari I947.) 

S. G 410 

28 December I946. WET tot vaststelling 
van het Tweede Hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. Il 45/46, 2; 
H and. Il 46/47, bladz. 590--592. 
Bijl. Hand. I 46/47, 2; 
Hand. I 46/47, bladz. IIO. 

Titel A. 
Titel B. 

Gewone dienst . 
Buitengewone dienst 

f 5,746,883 
f 2,334,100 

Geheele dienst f 8,080,g83 

S. G 411 

28 December I946. WET tot vaststelling 
van het Elfde Hoofdstuk der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1946 (De
partement van Landbouw, Visscherij en 
Voedselvoorziening). 

Bijl. Hand. Il 45/46, 2; 
Hand. Il 46/47, bladz. 298-320, 350--37I, 

424. 
Bijl. Hand. I 46/47, 2; 
Hand. I 46/47, bladz. II5. 

, Titel A. 
Titel B . 

Gewone dienst . f 64,258,387 
Buitengewone dienst f n8,328,675 

Geheele dienst f 182,587,062 

S. G 412 

28 December I946. WET tot vaststelling 
van het Twaalfde Hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1946. 
(Departement van Sociale Zaken.) 

Bijl. Hand. Il 45/46, 2. 
Hand. Il 46/47, bladz. 593-599, 6Ig--652, 

677-683. 
Bijl. Hand. I 46/47. 2. 

Hand. I 46/47, bladz. II5. 
Titel A. Gewone Jienst 
Titel B. Buitengewone dienst 

Geheele dienst 

·s. G 413 

f 108,8g4,6i8 
85,583,305 

f 194,477,923 

28 December I946. WET, houdende aan-
vulling van de "Curaçaosche Muntrege

. ling 1942". 
Bijl. Hand. Il 46/47_ v;o; 
Hand. Il 46/47, bladz. 824. 
Bijl. Hand: I 46I ,,,, 359,~ 
Hand. 1 46/n. bladz. II6. 
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Wij WILHELMINA,enz .. . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is een aanvulling aan te 
brengen in artikel 6 van de "Curaçaosche 
Muntregeling 1942" (Staatsblad No. D 23; 
Publicatieblad, 1943 No l 77); 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState enz. 
Art. 1. In artikel 6 van de " C uraçaosche 

Muntregeling 1942" (Staatsblad No. D 23; 
Publicatieblad 1943, No. 177) wordt de staat, 
voor zoover deze bronzen munten betreft, in 
-de kolommen aangevende het gehalte aan-
-gevuld onder "Wettelijk" met: 

of 
g50 koper 

50 zink 
-en onder "Ruimte" met: 

of' 
10 koper 
10 zink 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien van hare 
:afkondiging in Curaçao en. werkt terug tot 
op den dag van inwerkingtreding van de 
,,Curaçaosche Muntregeling 1942". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t.e 's-Gravenhage, den 28sten De

{:ember 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 7 Januari _1947). 

S. G 414 

28 December 1946. WET tot vaststelling 
van het dertiende Hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1946. 
(Departement van Overzeesche Ge
biedsdeelen). 

Bijl. Hand. Il 45/46, 2; 
Hand. Il 46/47, bladz. 1063- 1069, 1079--

1081. 

Bijl. Hand. I 46/47, 2; 
Hand. I 46/47, bladz. 116. 

Titel A. 
Titel B. 

S. G 416 

Gewone dienst 
Buitengewone dienst 

Geheele dienst 

f 5,919,666 
f 143,300 

f 6,062 ,966 

28 D ecember 1946. WET tot vaststelling 
van de begrooting van de St2atsmijnen in 
Limburg voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 2 ] ; 
Hand. Il 46/47, bladz. 801---809. 
Bijl. HaIJ.d. I 46/47, 2 ]; 
Hand. 1 46/47, bladz. n5. 

S. G 417 

28 D ecember 1946. WET tot vaststelling 
van het Derde Hoofdstuk der Rijksbe
grooting vqor het dienstjaar 1946. (De
partement van Buitenlandsche Zaken). 
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Bijl. Hand. Il 45/46, 2i 
Hand. Il 46/47, bladz. ·653----073, 683- 700. 
Bijl. Hand. I 46/47, 2 ; 
Hand: I 46/47, bladz. no. 

Titel A. 
Titel B. 

Gewone dienst . f 15,758,665 
Buitengewone dienst f 323,050 

Geheele dienst f 16,081,715 

S. G _418 

28 D ecember 1946. WET tot vaststelling 
van de begrooting van inkomsten en uit
gaven van het Zuiderzeefonds voor het 
dienstjaar 1g46. 

B ijl. Hand. Il 45/46, 2 B ; 
Hand. Il 46/47, bladz. 605-616. 
Bijl. Hand . .( 46/47, 2 B ; 
Hand. 1 46/47, bladz. n4-n5. 

Titel A. Gewone dienst . f 4,599,370 . 
Titel B. Buitengewone dienst f 62,980,410 

Geheele dienst f 65 ,579,780 

S. G 419 

28 D ecember 1946. WET, houdende vast
stelling van het Negende H oofdstuk A 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1g46. (Departement van Openbare 
Werken en Wederopbouw.) 

Bijl. Hand. Il 45/46, 2; 
Hand. Il 46/47, bladz. 709--730, 736-754; 
Bijl. Hand. I 46/47, 2; 
Hand. I 46/47, bladz. n4-n5. 

Titel A. 
Titel B. 

S. G 420 

Gewone dienst . f 126,971,858 
Buitengewone dienst 37?,277,200 

Geheele - dienst . . f 497,2 49,058 

28 December 1946. WET tot bekrachtiging 
van het Koninklijk besluit van 30 No
vember 1945 (Staatsblad No. F 304), 
houdende tijdelijke verlenging van de 
regeling, in zake het van Rijkswege ver
strekken van bijzondere toeslagen op 
bepaalde sociale verzekeringsrenten en 
van kraamgelden. 

Bijl. Hand. Il 4_,;/46, 220; 
· Hand. Il 46/47, bladz. 1074. 

Bijl. H and. I 46/47. 220; 
Hand. 1 46/47, bladz. n.5. 

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

dat het wènschelijk is Ons besluit van ::io No
vember 1g4~. (Staatsblad No. f w4) hou
dende tijdelijke verlenging van de regeling 
in zake het van Rijkswege verstrekken van 
bijzondere toeslagen op bepaalde sociale ver
zekeringsrenten en van kraamgelden voor 
-zooveel noodig bii de wet te bekrachtigen; 

Zoo is het,datWij,den Raad van State enz. 
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Eenig artikel. 

Ons besluit van 30 November 1945 
(Staatsblad No. F 304), houdende tijdelijke 
verlenging van de regeling in zake het van 
Rijkswege verstrekken van bijzondere toe
slagen op bepaalde sociale verzekeringsrenten 
en van kraamgelden wordt voor zooveel noo
dig bekrachtigd, met inachtneming van de 
volgende wijzigingen: · 

1 °. in artikel I worden de woorden "3 1 
December 1946" vervangen door de woor
den: .,een door Ons te bepalen tijdstip"; 

2 °. in artikel II vervallen de woorden 
"over qçt jaar 1946" en wordt in plaats van 
.,worden qoor het Rij k aan voo"rnoemd uit
voeringsorgaan terugbetaald" gelezen: .,wor
den tot een door Ons te bepalen tijdstip door 
het Rijk aan voornoemd uitvoeringsorgaan 
terugbetaald"; 

g O • in artikel III worden de woorden : 
"vóór 1 Januari 1947" vervangen door de 
woorden: ,,vóór een door Ons te , bepalen 
tijdstip". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1946. 
WILHEI,.MINA. 

De Min. van Sociale Zaken; W. DREES. 
De Mi,n. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 2 januari z947). 

S. G 421 

28 December z946. WET tot verlenging 
van den geldigheidsduur der Buitenge
wone havenwet 1946. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 360; 
Hand. II 46/47, bladz. 824. 
Bijl. Hand. 1 46/47, 360; 
Hand. 1 46/47, bladz. z z5. 

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

dat het wenschelijk is, den termijn, geduren
de welken de Buitengewone havenwet 1946 
van kracht is, met één jaar te verlengen; 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Art. 1. In artikel 7 der Buitengewone ha

venwet 1946 wordt "1 Januari 1947" ver
vangen door: 1 Januari 1948. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Verkeer, H. Vos. 

(Uitgeg. z7 januari z947). 

S. G 422 · 

28 December z946. WET, houdende vast
stelling van het Negende Hoofdstuk B 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1946. (Departement van Verkeer). 

L. & S. 1946 

1946 

Bijl. Hand. Il 45/46, 2; 
Hand. Il 46/47, bladz. 8z5-82r, 824-845, 

849-855. 
Bijl. Hand. 1 46/47, 2; 
Hand. 1 46/47, bladz. z z5. 

Titel A. 
Titel B. 

Gewone dienst. . f 83,164,726 
Buitengewone dienst f 149,3 69,800 

Geheele dienst f 232,534,526 

S. G 423 

28 December z946. WET, houdende vast
stelling van de begrooting van het 
Scheepvaartfonds voor het dienstjaar 
1946. 

Bijl. Hand. 45/46, 2 E; 
Hand. 11 46/47, bladz. 849-855. 
Bijl. Hand. II 45/46, 2 E; 
Hand. 1 46/47, bladz. zz5. "' 

S. G 424 

28 December z946. ' WET, houdende vast-
• stelling van de begrooting van het 

Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. 11 45/46, 2 G; 
Hand. 11 46/47, bladz. 6oo-604; 
Bijl. Hand. 1 46/47, 2 G; 
Hand. 1 46/47, bladz. z zo. 

S. G 425 

28 December z946. BESLUIT tot toepas
sing van de Vestigingswet Kleinbedrijf 
193 7 ten aanzien van de uurwerkbedrij
ven (,,Vestigingsbesluit Uurwerkbedrij
ven 1946"). 

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

Economische Zaken van 29 Augustus 1946, 
No. 61971, Directoraat voor den Midden-

• stand; 
Overwegende, dat op grond van het be

paalde in het eerste lid van artikel 1 en in 
artikel 4 der Vestigingswet Kleinbedrijf 
19.H door de Vakgroep Uurwerkmakers, be
hoorende tot de Hoofdgroep Ambacht en de 
Ondervakgroep Detailhandel in Uurwerken, 
behoorende tot de Hoofdgroep Handel, het 
verzoek is .ingediend tot toepassing van dezE 
wet ten aanzien van het uurwerkmakersbe
drijf en den kleinhandel in uurwerken; 

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

Gelet op de artikelen 1, vijfde lid, 3, eerste 
lid , 7, tweede en derde lid en 10, eerste lid, 
van bovengenoemde wet; 

Den Middenstandsraad gehoord; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

1 October 1g46, No. 32); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor- 

noemden Minister van 19 December 1946, 
No. 1s892, Directoraat voor den Midden
stand; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
29 
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Art. 1. In dit besluit wordt verstaan on
der: 

uitoefening van-het uurwerkmakersbedrijf: 
het ten behoeve van het publiek vervaardi
gen en in eigen bedrijf doen vervaardigen 
van uurwerken, alsmede het ten behoeve van 
het publiek verrichten en in eigen bedrijf 
doen verrichten van herstellings- en onder
houdswerkzaamheden aan uurwerken, al 
dan niet gepaard gaande met het ten ver
koop aan het publiek iri voorraad hebben en 
het aan het publiek verkoopen van uurwer
ken; 

uitoefening van den kleinhandel in uur
werken: het ten verkoop aan het publiek in 
voorraad hebben en het aan het publiek ver
koopen van uurwerken, behoudens voor zoo, 
ver dit geschiedt in de uitoefening van het 
uurwerkmakersbedrijf; 

uuf°'lfteiken: alle soorten uurwerken met uit. 
zondering van antieke klokken, keukenklok
ken en eierwekkers; 

wet: de Vestigingswet Kleinbedrijf I937; 
Onze Minister: Onze met de uitvoering 

van de wet belaste Minister. • 
2, I. Het is verboden een inrichting, be

stemd of mede bestemd voor de uitoefening 
van het uurwerkmakersbedrijf, onderschei
denlijk van den kleinhandel in uurwerken, 
voor zoover die uitoefening betreft, te vesti
gen zonder daartoe van de Kamer van Koop
h.indel en Fabrieken verkregen vergunning. 

2. Het bepaalde in het vorige lid vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de uitbreidinl!'. van het in een inrichting uit
geoefende bedrijf met de uitoefening van het 
uurwerkmakersbedrijf, onderscheidenlijk van 
den kleinhandel in uurwerken, zoomede ten 
aanzien van de voortzetting van het in een 
inrichting als in het vo-rige lid bedoeld, uit
geoefende bedrijf, in geval van wijziging in 
de personen van ondernemers of beheerders. 

3. De minimum-eischen van credietwaar
digheid, bedoeld in artikel 1 der wet, bestaan 
voor het uurwerkmakersbedrijf en voor den 
kleinhandel in uurwerken in: 

I. het beschikken over voldoend bedrijfs
kapitaal om: 

a. gedurende één iaar de inrichting te 
kunnen exploiteeren, zulks te beoordeelen 
in verband met de plaatselijke toestanden en 
verhoudingen: 

b. daarenboven van de totale kosten van 
de bedrijfsmiddelen benoodigd voor het op
zetten van de inrichting, ten minste de helft 
contant te kunnen betalen; 

2. indien het bedrijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een schriftelijke, geregis
treerde overeenkomst van geldleening, waar
uit blijkt, dat deze gelden niet binnen twee 
jaar na de dagteekening van het in artikel 7, 
vierde lid, der wet genoemde. bewijs zullen 
worden opgeëischt. 

4. De minimum-eischen yan handelsken
nis, bedoeld in artikel 1 der wet, omvatten 
vor het uurwerkmakersbedrijf en voor den 
kleinhandel in uurwerken: 
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I. bedrijfsleer: 
a. kennis van de wijze van financiering 

en van het doelmatige beheer van een mid
denstandsonderneming en van ' de daarbij in 
toepassing komende algemeene regelen van 
de bedrijfsleer; 

b. kennis van de algemeene beginselen 
beginselen van de reclame en van de ver
koopkunde; 

2. boekhouden: 
vaardigheid in het voeren van een een

voudige administratie volgens de methode 
van het z.g. uitgebreid enkel boekhouden; 

-~· rekenen: • 
vaardigheid in het maken van eenvoudige 

berekeningen, welke bij de financiering en 
het beheer van een middenstandsonderné
ming voorkomen, te weten: 

a. hoofdbewerkingen, percent- en inte
restberekeningen; 

b . berekeningen in den goederenhandel; 
c. kostprijs- en rentabiliteitsberekenin

gen; 
4 ; handelskennis: 
a. eenige kennis omtrent de organisatie 

van den handel in het algemeen, alsmede 
omtrent de gebruiken bij het inkoopen en het 
verkoopen van goederen en bij het verleenen 
van diensten; 

b . kennis van het binnenlandscbe beta
lingsverkeer; 

c. eenige kennis omtrent het bank- en 
het credietwezen, in het bijzonder omtrent• 
het middenstandsbankwezen in Nederland; 

d. kennis van het binnenlandsch trans
port- en verkeerswezen; 

e . kennis van het verzekeringswezen, 
voor zoover voor een middenstandsonderne
ming van belang; 

/. kennis van de organisaties, vertegen
woordigende lichamen en instellingen op het 
gebied van detailhandel en ambacht; 

5. rechts- en wetskennis: 
a. eenige kennis omtrent het wezen der 

over.eenkomst in het algemeen en omtrent de 
meest voorkomende overeenkomsten in het 
bijzonder; 

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

c. eenige kennis omtrent het eigendoms
recht en omtrent pand, hypotheek, preferen
tie en het recht van terugvordering; 

d. eenige kennis omtrent de wettelijke 
bepalingen inzake faillissement en surs-éance 
van betaling en omtrent de verschillende 
soorten van handelspapier; 

e. eenige kennis omtrent de voor den 
middenstandsondernemer, van belang zijnde 
bepalingen in belastingwetten; 

f. eenige kennis omtrent de voornaamste , 
sociale wettelijke maatregelen, welke voor 
den middenstandsondernemer in het alge
meen van beteekenis ziJn; 

g. kennis van de wettelijke maatregelen, 
welke meer in het bijzonder betrekking heb
ben op de~ detailhandel en het ambacht; 
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6. Nederlandsche taal en correspondentie: 

a. kennis van de Nederlandsche taal, blij
kende uit voldoende vaardigheid om I ich zori
der grove taal- en stelfouten schriftelijk 
daarin uit te drukken, eenvoudig proza te le
zen en den inhoud daarvan mondeling weer 
te geven; 

b. eenige vaardigheid in het stellen van 
eenvoudige bq even, waarbij het bezigen van 
eenvoudige handelsuitdrukkingen kan wor
den geëischt. 

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

a . hetzij het middenstandsdiploma "Al
gemeene Handelskennis", ingesteld door den 
Koninklijken N ederlandschen Middenstands
bond, den Nederlandschen Roomsch-Katho
lieken Middenstandsbond en den Christelij
ken Middenstandsbond in Nederland, voor 
zoover dit de handteelrening draagt van den 
gecommitteerde van Onzen Minister : 

b. hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
deze bij de aanwijzing .kan bepalen, dat het 
de handteekening van zijn, gecommitteerde 
moet dragen; , 

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

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

6. De minimum-eischen van vakbe
kwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, om
vatten voor het uurwerkmakersbedrijf: 

A. practiik.: 
1. het kunnen teekenen ·van een proef

stuk voor een uurwerk en het kunnen ver
vaardigen van een zoodanig proefstuk, 
waaraan vijl-, boor-, slijp-, eri polijstwerk 
voorkomt; · 

2. het kunnen vervaardigen van horloge
onderdeelen ; 

-~- a. het kunnen indraaien van een rcnd
sel., een balansas of een cylinder; 

b. het kunnen vetten van een steengat; 
c , het kunnen plaatsen van een spiraal

veer; 
d. - het kunnen nazien en in orde brengen 

van een horloge; 

B . theorie: 
1. a. eenige kennis omtrent de leer der 

krachten en momenten 
b. eenige kennis omtrent de.leer van het 

behoud van arbeidsvermogen en omtrent de 
/ leer der middelpuntvliedende kracht; 

c . eenige kennis omtrent de leer van de 
hefboomen, van de katrol en van het hellend 
vlak; 

d. kennis van de slingerwetten en van 
de berekening van den mathematischen slin
ger ; 

2 . a. kennis van de uitzetting en de in
krimping van metalen bij warmteverschil
len; 

b. kennis van het soortelijk gewicht van 
metalen; 
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3. a. kennis van de wet van Ohm en van 
de leer van het magnetisme ; 

b. kennis van stroombronnen en van elec
tromagneten ; 

c. kennis van extra- en inductie-stoo
men en van wisselstroom; 

4 . a. het kunnen berekenen van een ra
dèrwerk, van slingertallen en van kracht
overbrenging; 

b. het kunnen berekenen van ràd- en 
rondselgroo~'.:en , alsmede kennis van rader
ingrijpingen en tandvórmen; 

c. kennis van , spillegang, cylindergang, 
haaggang, Grahamgang, Brocotgang, chrono
metergang en ·van horloge-ankergang (half
tand, spitstand en pennegang) , alsmede het 
kunnen teekenen van deze gangen; 

d, het kunnen berekenen van de werking 
van den stoffelijken slinger, in het bijzonder 
van den compensatieslinger, alsmede kennis 
van de compensatiebalans met spiraalveer; 

e. kennis van veerton en veer; 
f . kennis vaq de voornaamste synchroon

motoren voor e'lectrische uurwerken ; 
g. kennis van de voornaamste electrische 

opwindinrichtingen; 
h. kennis van de constructie van moeder

en nevenklokken; 
• i. _ kennis van de inrichting van signaal
en schakeluurwerken; 

j. kennis van de assen en de oplagering 
van astàppen in koper en in steenen; 

k. kennis van de vlakke- en Brequetspi
raal; 

· 1. kennis van horlogekasten; 
5. a. kennis van eenvoudige geometri-

sche constructies; _ 
b. het kunnen teekenen van cycloïden en 

spiralen, alsmede van evolventen en rader
ingrijpingen; 

6. eenige kennis omtrent de stijlleer, voor 
zoover dez~ voor uurwerken van belang_ is; 

7. kenms van de voornaamste vakhtera
tuur. 

7. r. Het voldoen aan de in het vorige 
artikel vermelde eischen kan blijken uit het 
bezit van : 

a. hetzij het diploma inzake vakbekwaam
heid voor het uurwerkmakersbedrijf, afgege
ven door of namens cfe Vakgroep Uurwerk
makers , voor zoover dit diploma de handtee
kening draagt van den gecommitteerde van 
Onzen Minister; 

b. hetzij een door Onzen Minister aan te 
wijzen diploma, ten aanzien waarvan deze bij 
de aanwijzing kan bepalen, dat het de hand
teekening van zijn gecommitteerae moet dra
gen; 

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

2 . Van de aanwijzing, als in het vorige 
Hd, onder b, bedoeld, geschiedt mededeeling 
in de Nederlandsche Staatscourant. 

8. De minimum-eischen van vakbe
kwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, om
vatten voor den kleinhandel in uurwerken; 

1 . eenige kennis omtrent cylindergang, 
haakgang, Grahamgang, Brocotgang en hor
loge-ankergang; 
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a. eenige kennis omtrent de raderingrij
pingen, zoowel met massieve als met lanta-
renrondsels; ~ 

3. het kunnen beoordeelen van de kwali
teit van de verschillende remontoirconstruc
ties, van de oplagering van astappen in koper 
en in steenen en van rondsels, raderen en as
sen; 

4. eenige kennis omtrent de constructie 
van de verschillende .slagwerken en van de 
alarmconstructies van wekkers; 

5. eenige kennis omtrent de eigenschap
pen van den slinger, den compensatieslinger, 
de compensatiebalans, de vlakke- en Bre
Quetspiraal; 

6. eenige kennis omtrent de balans met 
spiraalveer; 

7. eenige kennis omtrent electrische uur
werken; 

8. eenige kennis omtrent horlogekasten; 
9. kennis van de namen der bekendste 

fabrikanten, grossiers en importeurs van uur
werken, den aard van het door hen ve,vaar
digde of verhandelde product en vari de in 
den kleinhandel in uurwerken voorkomende 
leverings- en betalingscondities; 

ro. kennis van het etaleeren; · 
u. toepassing van de voor het verkrij -: 

gen van het middenstandsdiploma "Alge
meene Handelskennis" vereischte verkoop
kunde in den kleinhandel der uurwerken 

u. het geven van deskundige voorlich
ting aan het publiek in zake uurwerken; 

13. kennis van hetgeen noodig is bij den 
opzet en de inrichting van een kleinhandels
bedrijf in uurwerken; 

14. het kunnen beoordeelen van de mo
gelijkheid van een eenvoudige reparatie aan 
uurwerken, zoomede het kunnen bepalen 
van de kosten; 

15. eenige kennis omtrent de stijlleer, 
voor zoover deze voor uurwerken- van belang 
is· 

'16. eenige kennis omtrent de voornaam
ste vakliteratuur. 

9. r. Het voldoen aan de in het vorige 
artikel vermelde eischen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het diploma iazake vakbe
kwaamheid voor den kleinhandel in uurwer
ken, afgegeven door of namens de Ondervak
groep Detailhandel in Uurwerken, voor zoo
ver dit diploma de handteekening draagt van 
den gecommitteerde van Onzen Minister; 

b. hetzij een door Onzen Minister aan te 
wijzen diploma, ten aanzien waarvan deze bij 
de aanwijzing kan bepalen , dat het de hand
teekening van zijn gecommitteerde moet dra
gen; 

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

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

10. Het gedeelte van het in het derde lid 
van artikel 7 der wet genoemde bedrag, het
welk in gevolge het bepaalde bij dat lid 
wordt uitgekeerd, wordt bepaald op de helft 
van dat bedrag. 

11. Dît besluit kan worden aangehaald 
als "Vestigingsbesluit Uurwerkbedrijven 
1946". 

12. 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 Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal wo-rden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten Ii>ecember 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

(Uitgeg. z7 Januari z947). 

S. G 426 

30 December z946. BESLUIT tot aanwij 
zing van de middelen tot dekking van de 
uitgaven begrepen in de Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1945. 

S. G 427 

30 December z946. BESLUIT, houdende 
aanwijzing van .formaties, als bedoeld in 
artikel 39, eerste lid, sub 3, en in artikel 
41, sub 2, der Wet op de Krijgstucht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het gewenscht is voor

zieningen te treffen met betrekking tot de 
uitoefening van strafbevoegdheid bij de Ko
ninklijke landmacht op voet van vrede. 

Op voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 20 December 1946, Militair Ka
binet, Bureau 6 Nr. _924. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
I. Onder de formaties , bedoeld in artikel 

39, eerste lid sub 3° van de Wet op de 
Krijgstucht worden bij de Koninklijke land
macht op voet van vrede gerekend: 

het militair personeel staande onder de 
bevelen van den Kwartiermeester-generaal 
der Koninklij ke landmacht; 

het militair personeel staande onde'r de be
velen van een Directeur van den Dienst van 
den Kwartiermeester-generaal der Konink
lijke landmacht; 

het militair personeel staande onder de be
velen van het Hoofd van een Hoofdafdeeling 
van een Directoraat van den Dienst van den 
Kwartiermeester-generaal der Koninklijke 
landmacht ; 

het Depot aan- en afvoertroepen; 
een bataljon aan- en afvoertroepen; 
het Depot bruggen en vaartuigen. 
II. Onder de formaties, bedoeld in artikel 

41, sub 2 °. van de Wet op de Krijgstucht 
worden bij de Koninklijke landmacht op voet 
van vrede gerekend: 

de re Mobiele w·asscherij_ en badeenheid; 
de Korpsschool van het Korps aan- en af

voertroepen; 
de Kaderschool vaT\ het Ie Bataljon aan

en afvoertroepen; 
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de Recrutenschool van het Depot aan
en afvoertroepen ; 

de Motortransportschool van het Depot 
aan- en afvoertroepen; 

de Dienst der magazijnen en werkplaatsen 
van het Depot bruggen en vaartuigen. 

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

's- Gravenhage, den 3osten December 1946. 
WILHELMINA. 

De Min. van Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. I7 Januari z947) . 

S. G 428 

.F December z946. PUBLICATIE, betref
fende de plechtige afkondiging van de 
vastgestelde verandering in de Grond
wet. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat bij een wet van 27 De

cember 1946 op de voorgeschreven wijze een 
verandering in de Grondwet is vastgesteld 
betreffende artikel 192 ; 

dat ingevolge artikel 204 van de Grond
wet de vastgestelde veranderingen plechtig 
moeten worden afgekondigd en bij de Grond
wet gevoegd; 

Gezien artikel 1 en artikel 74 van de 
Grondwet, artikel 2 van de wet, houdende 
algemeene bepalingen der wetgeving van het 
Koninkrijk, artikel g.5 van de Indische Staats
regeling, artikel 43 van de Surinaamsche 
Staatsregeling en artikel 43 van de Curaçao
sche Staatsregeling ; 

Hebben goedgevonden· en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

i. De -wet van 27 December 1946, hou
dende verandering in artikel 192 van de 
Grondwet, wordt geplaatst in het Staatsblad 
van het Koninkrijk der Nederlanden, in het 
Staatsblad van Nederlandsch-Indië, in het 
Gouv ernementsblad van Suriname en in het 
Publicatieblad van Curaçao. 

De staats-, gouvernements- en publicatie
bladen, waarin de wet wordt geplaatst, wor
den uitgegeven op 14 Januari 1947, des na
middags half drie uur wetteli_iken tijd in Ne
derland. 

II. De wet wordt, oi het tijdstip onder I 
genoemd, voorgelezen : 

a . in Nederland: 
in een plechtige openbare zitting van den 

Hoogen Raad der Nederlanden, van elk der 
gerechtshoven en der arrondissements-recht
banken; 

b. in Nederlandsch-Indië : 
in een plechtige openbaze zitting van het 

hoogste rechterlijke college te Batavia; 
c . in Suriname : 
in een plechtige openbare zitting van het 

H of van Justitie; 
d . in Curaçao : 
in een plechtige openbare zitting van het 

Hof van Justitie; 
Van de voorlezing in de rechterlijke col

leges wordt proces-verbaal opgemaakt. 
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III. Te rekenen van het tijdstip van in
werkingtreding van de wet : 

in Nederland: 
klokslag mid ernacht tusschen 2 Februari 

en 3 Februari 1947; 
in Nederlandsch-Indië: 
op Java en Madoera: 
klokslag middernacht tusschen 12 Fe

bruari en 13 Februari 1947; 
elders: 
klokslag middernacht tusschen 23 April en 

24 April 1947; 
in Suriname : 
klokslag middernacht tusschen 12 Fe

bruari en 13 Februari 1947; 
in Curaçao: · 
klokslag middernacht tusschen 12 Fe

bruari en q Februari 1947; 
is de vastgestelde bepaling bij de Grond

wet gevoegd. 
Onze Ministers van Justitie, van Binnen

landsche Ze:lren en van Overzeesche Gebieds
deelen zijn belast met de uitvoering van 
deze publicatie, welke: 

zal worden geplaatst in het Staatsblad van 
het Koninkrijk der Nederlanden , het Staats
blad van Nederlandsch-Indië , het Gouverne
mentsblad van Suriname en .het Publicatie
blad van Curaçao; 

op het tijdstip onder I genoemd, zal wor
den afgelezen, in Nederland : in iedere ge
meente van de pui of voor de deur van het 
huis der gemeente, in Nederlandsch-Indië: 
van het paleis te Batavia van den Gouver
neur-Generaal, en in Suriname en in Cura
çao: van het paleis van den Gouverneur. 

Amsterdam, den 31sten December 1946. 
WILHELMINA. 

De Minister-Presidént, BEEL. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min . van Binnen/. Zaken, BEEL. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., J . A. JONKMAN. 

• (Uitgeg. 2 Januari z947). 

S. G 415 
28 December z946. WET tot vaststelling 

van het Tiende Hoofdstuk der Rij ksbe
gr_o.oting voor het dienstjaar 1946, (De
partement van Economische Zaken.) 

Bijl. Hand. 11 45/46, 2 . 
Hand. 11 46/47, bladz. 754-763, 765-785, 

787-8z5. 
Bijl. Hand. 1 46/47, 2. 
Hand. I 46/47, bladz. zz5. 

Titel A . Gewone dienst f 32 ,354,363 
Titel B . Buitengewone dienst f 409,770,100 

Geheele dienst 1 ) 

Titel A. Titel B. 
Gewone Buitengewone Gehcelc 
Dienst. Dienst. Dienst. 

U itgaven r 946 f 32,354,363 f 409,770,100 f 442,124,◄63 
Middelen r946 f 3,400,604 f 329,210,529 f 332,6n,133 
Saldo uitgaven 1946 f 28,9, 3,759 f 80,559, 57 1 f 109,513,330-

-· 
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S, G 6 

Niet verschenen. 

S. G 17 

Niet verschenen. 

S. G 18 

Niet verschenen. 

S. G 28 
Niet verschenen. 

S. G 83 

Niet verschenen. 

S, G 147 

Niet verschenen. 

S. G 329 

Niet verschenen. 

• 
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VERBETERINGEN 

S. G 56, bladz. 32, 2e kolom, 19e regel 
van onder. 

In artikel 1 staat: Staatsblad nr. 582, lees: 
Staatsblad nr. 583. 

S. G 233, bladz. 191, 2e kolom, -regel 30 
van onder staat: .,Art. 1. 1. Ingesteld wordt 
een Commis-"; dit moet zijn: ,.dat het wen
schelijk is gebleken eene Com-" 

Aan het slot van dit Staatsblad wordt bo
ven de onderteekening van den Minister van 
Overzeesche Gebiedsdeelen toegevoegd: 
De Minister-President, BEEL. 

S. G 253, bladz. 242 , 1e kolom, regel 21, 
staat: ,,Art. 1. Ons besluit van 2 Juni 1941," 
dit moet zijn: ,.2 Juni 1931". 

• 
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3 3 JANUARI 1946 

3 Januari z946. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 25/). 

Nu de gemeenschappelijke regeling 
inzake de inrichting van den distributie
dienst tusschen een aantal gemeenten 
inhoudt, dat het distributiepersoneel, 
voorzoover de werkzaamheden den dis
tributiedienst betreffen, geacht wordt in 
dienst van de centrale gemeente te zijn, 
brengt dit mede de ondergeschiktheid 
van dit personeel aan het bestuur der 
centrale gemeente. De functie van lid 
van dit personeel is derhalve onver
eenigbaar met het raadslidmaatschap. 

N.B. Eenzelfde beslissing is genomen bij 
K. B. van 20 April 1946 no. 35 ten aanzien 
van de toelating van een arbeidscontractant 
bij een gemeenschappelijken distributie
dienst tot lid van den tijdelijken gemeente-
raad van Monnikendam. Red. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door M. P. Franken te Bergen op Zoom 
tegen het besluit van Onzen Commissaris in 
de provincie Noord-Brabant van 3 Septem
ber 1945, A. No. 13809, IIIe afdeeling, in
zake zijn niet-toelating als lid van den raad 
der gemeente Bergen op Zoom; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 November 1945, No. 25; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 December 
1945, No. 8420, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, Bureau Bestuurszaken; 

0. dat Onze Commissaris in de provincie 
Noord-Brabant bij zijn evenvermeld besluit 
ongegrond heeft verklaard het door M. P. 
Franken te Bergen op Zoom ingebrachte be
zwaar tegen het besluit van burgemeester 
en wethouders van Bergen op Zoom van 
14)r7 Augustus 1945, strekkende tot zijne 
niet-toelating als raadslid dier gemeente, 
daarbij overwegende dat de adressant drie 
bezwaren aanvoert: re. dat het Besluit Tij 
delijke Voorziening Gemeenteraden, waarop 
het bestreden besluit van burgemeester en 
wethouders steunt, ongrondwettig is; 2e. dat 
hij niet in dienst is van de gemeente Bergen 
op Zoom, doch van den distributiekring 
Bergen op Zoom; 3e. dat zijn dienstverband 
niet ambtelijk is, doch op een arbeidsover
eenkomst berust; dat, wat betreft het eerste 
bezwaar, het Besluit Tijdelijke Voorziening 
Gemeenteraden krachtens noodrecht met 
een wet moet worden gelijk gesteld en dus 
de mogelijke ongrondwettigheid daarvan 
wegens art. 124 der Grondwet niet ter zake 
doet; dat, wat betreft het tweede bezwaar 

uit art. 12, lid 2, der gemeenschappelijke re
geling van den distributiekring Bergen op 
Zoom blijkt, dat de adressant in dienst der 
gemeente Bergen op Zoom is; dat, wat be
treft het derde bezwaar, blijkens art. 25, 
laatste lid, der gemeentewet, een op arbeids
overeenkomst werkzame persoon te dezen 
met een ambtenaar is gelijk gesteld; 

dat van deze uitspraak M. P. Franken bij 
Ons in beroep is gekomen aanvoerende, dat 
hij niet is een ambtenaar vanwege het ge
meentebestuur van Bergen op Zoom aange
steld of daaraan ondergeschikt; dat hij 
slechts als werknemer krachtens arbeids
overeenkomst in dienst is van den distribu
tiekring ::32, omvattende de gemeenten Ber
gen op Zoom, Halsteren, Woensdrecht, Huy_ 
bergen, Ossendrecht en Putte (Koninklijk 
Besluit van 29 Augustus 1939, No. 8 , Ne
derlandsche Staatscourant 1939, No. 171c); 
dat het feit, dat het Hoofd van den genoem
den distributiekring de burgemeester van 
Bergen op Zoom is, niet met zich brengt, 
dat hij, appellant, vanwege het gemeente
bestuur van Bergen op Zoom is aangesteld 
of daaraan ondergeschikt is, daar het hoofd 
van dien distributiekring, hem aanstellende 
niet heeft gehandeld als het daartoe be
voegd orgaan van de gemeente Bergen op 
Zoom terwijl hij evenmin ondergeschikt is 
aan het gemeentebestuur van Bergen op 
Zoom; 

0. dat art. 12, 2e lid, van de gemeen
schappelijke regeling inzake de inrichting 
van den distributiedienst in de gemeenten 
Bergen op Zoom, Halsteren, Woensdrecht, 
Ossendrecht, Putte en Huybergen, vastge
steld op 9 April 1942, inhoudt, dat het dis
tributiepersoneel, voorzoover de werkzaam
heden den distributiedienst betreffen, geacht 
wordt in dienst van de centrale gemeente 
te zijn; 

dat zulks medebrengt de ondergeschikt
heid van dit personeel, waartoe de appellant 
behoort, aan het bestuur van de centrale ge_ 
meente, als hoedanig bij art. 2, 2e lid, der 
bovengenoemde regeling, de gemeente Ber
gen op Zoom is aangewezen; 

dat zijne functie mitsdien ingevolge art. 
25, re lid, onder f, der gemeentewet in ver
band met het laatste lid van dit artikel met 
het raadslidmaatschap onvereenigbaar is; 

dat hij dus terecht niet als lid van den 
gemeenteraad is toegelaten; 

Gezien Ons Besluit Tijdelijke Voorziening 
Gemeenteraden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 
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3 Januari z946. KONINKLIJK BESLUIT. 
( Gemeentewet art. 2 sf). 

Appellant, door den burgemeester als 
gemeentelijk bestuursorgaan krachtens 
arbeidsovereenkomst aangesteld als con
troleur bij het evacuatiebureau in de ge
meente, is als zoodanig aan het gemeen
tebestuur ondergeschikt. Zijne functie is 
derhalve met het raadslidmaatschap on
vereenigbaar. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door J. P. Hest te Bergen op Zoom tegen het 
besluit van Onzen Commissaris in de pro
vincie Noord-Brabant van 3 September 1945, 
A. No. 13810 IIIe afdeeling, inzake zijn niet
toelating als lid van den raad der gemeente 
Bergen op Zoom; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 November 1945, No. 26; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 December 
1945, No. 8421, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur, Bureau Bestuurszaken; 

0. dat Onze Commissaris in de provincie 
Noord-Brabant bij zijn evengemeld besluit 
ongegrond heeft verklaard het door J. P. 
Hest te Bergen op Zoom ingediende bezwaar 
tegen het besluit van burgemeester en wet
houders van Bergen op Zoom van 1,v17 
Augustus 1Q4,~, tot niet-toelating van den 
adressant als raadslid dier gemeente, daarbij 
overwegende, dat de adressant drie bezwa
ren aanvoert: 1e. dat het Besluit Tijdelijke 
Voorziening Gemeenteraden, waarop het be
streden besluit van burgemeester en wethou
ders steunt, ongrondwettig is; 2e. dat hij niet 
in dienst is van de gemeente Bergen op Zoom 
doch van het evacuatiebureau te Bergen op 
Zoom en dus van den Staat ; 3e. dat zijn 
dienstverband niet ambtelijk is, doch op een 
arbeidsovereenkomst berust; dat, wat be
treft het eerste bezwaar het Besluit Tijdelijk 
Voorziening Gemeenteraden krachtens nood
recht met een wet moet worden gelijk ge
steld en dus de mogelijke ongrondwettigheid 
daarvan wegens artikel 124 der Grondwet 
niet ter zake doet; dat, wat betreft het twee
de bezwaar, de gemeentebesturen als zooda
nig met de plaatselijke zorg van de evacuatie 
zijn belast en de daarvoor opgerichte bureaux 
dan ook gemeentelijke instellingen rijn; dat, 
wat betreft het derde bezwaar, blijkens arti
kel 2,<;, laatste lid, der gemeentewet, een op 
arbeidsovereenkomst werkzame persoon te 
dezen met een ambtenaar is gelijk gesteld; 

dat van deze uitspraak J. P . Hest bij Ons 
in beroep is gekomen aanvoerende, dat hij 
niet is een ambtenaar vanwege het gemeente
bestuur van Bergen op Zoom aangesteld of 
daaraan ondergeschikt; dat hij slechts als 
werknemer krachtens arbeidsovereenkomst 
werkzaam is als controleur b ij het evacuatie_ 
bureau te Bergen op Zoom; dat dit bureau 
een onderdeel vormt van den Rijksbestuurs
<lienst en dus een orgaan van den Staat en 
niet van de gemeente Bergen op Zoom is; 

dat, voorzooveel de burgemeester van Ber
gen op Zoom het personeel van het genoem
de bureau aanstelt, hij zulks als rijksorgaan 
doet; 

0. dat de appellant, door den burgemeester 
van B ergen op Zoom als gemeentelijk be
stuursorgaan, krachtens arbeidsovereenkomst 
is aangesteld als controleur bij het evacuatie_ 
bureau in deze gemeente, en als zoodanig aan 
het gemeentebestuur ondergeschikt is; 

dat zijne functie mitsdien ingevolge artikel 
25, 1e lid, onder f der gemeentewet, in ver
band met het laatste lid van d it artikel met 
het raadslidmaatschap onvereenigbaar is; 

dat hij dus terecht niet als lid van den ge
meenteraad is toegelaten ; 

Gezien Ons Besluit Tijdelijke Voorriening 
Gemeenteraden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van B innenlandsche Zaken 

is belast, enz. 
(A. B.) 

4 Januari z946. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wegenwet art. II). 

Het bij art. II 4e lid aan Ged. Staten 
ter beslissing opgedragen beroep moet 
worden aangemerkt als een geschil, be
doeld in art. 1 7 der achtste verordening 
van den Rijkscommissaris (No. 152/ 
1941). De uitspraak op dit beroep had 
dus gemeenschappelijk door den Com
missaris en de bestuursraden, en niet 
door den Commissaris, waarnemend de 
taak van Ged. Staten, alléén moeten ge
schieden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den burgemeester van Biggekerke, 
waarnemende de taak van burgemeester en 
wethouders dier gemeente, tegen het besluit 
van den waarnemend Commissaris der pro
vincie Zeeland van 24 September 1943, No. 
5184, 2e afdeeling, waarbij het Koudekerk
sche voetpad te Biggekerke aan het open
baar verkeer werd onttrokken; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord advies van 
3 October 1945, No. 145 (1944); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Openbare Werken en Wederopbouw van 15 
December 1945, No. 691, Afdeeling Water
staatsrecht; 

0 . dat art. 17 van de achtste verordening 
van den Rijkscommissari~ voor het bezette 
Nederlandsche gebied van II Augustus 1941, 
betreffende bijzondere maatregelen op ad
ministratiefrechtelijk gebied (Verordenin
genblad, No. 152/1941, in afwijking van art. 
16, 2e lid, sub 2, onder meer bepaalt, dat, 
voor zoover tot dusver Ged. Staten x. ken
nis namen van geschillen van bestuur, of 
2. uitdrukkelijk waren aangewezen om te 
oordeelen over andere geschillen, deze werk_ 
zaamheden gemeenschappelijk door den 
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Commissaris der provincie en de bestuurs
raden worden waargenomen; 

dat het in het onderwerpelijke geval be
treft eene bij art. u, 4e lid, der Wegenwet 
aan Ged. Staten ter beslissing opgedragen 
beroep, hetwelk als een geschil, als hierbo
ven bedoeld, is aan te merken; 

dat de uitspraak op dit beroep gemeen
schappelijk door den waarnemend Commis
saris der provincie en de bestuursraden had 
moeten gesch ieden, en niet, zooals hier heeft 
plaats gehad, door den waarnemend Com
missaris der provincie, waarnemende de 
taak van Ged. Staten alleen ; 

Gezien de Wegenwet en de bovenvermel
de verordening ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van den waarnemend Commis_ 

saris der provincie Zeeland dd. 24 Septem
ber 1943, No. 5184, 2e afdeeling, te ver
nietigen. 

Onze Minister van Openbare W erken en 
Wederopbouw is belast enz. 

(A.B.) 

4 Januari z946. ARREST van den Hoogen 
Raad. (R. 0. art. 19). 

Schrapping van verzoekster als advo
caat en procureur door den R. v . T. en D . 
op grond van lidmaatschap der N.S.B. 
Ontkenning in hooger beroep voor H. R., 
dat zij na Mei 1940 lid van de N .S.B. is 
geweest. 

De H . R . laat in het midden wat daar
van is, nu, binnen het kader van het 
door den R. v. T. en D. ingestelde on
derzoek, in hooger beroep is gebleken, 
dat zij lid was en tot in 1944 is gebleven 
van de N .S.V.O. en in vasten dienst was 
van, althans regelmatig diensten ver
richtte voor de afd. Rechtsberatung van 
de Organisation Todt. 

Ernstige inbreuk op de eer van den 
stand der Nederlandsche adv. en proc. 
Daaraan doet niet af, dat verzoekster 
met succes goede Nederlanders zou heb
ben bijgestaan tegenover de Duitsche 
autoriteiten. 

De omstandigheid dat de R. v . T. en 
D. tijdens de bezetting haar niet ter ver
antwoording heeft geroepen, doet noch 
de strafwaardigheid noch het recht tot 
strafvervolging verloren gaan. 

Conclusie Proc.-Gen. Mr. Berger : 

Post alia: 
0. dat requestrante bij hare eerste grief 

en bij de mondelinge toelichting van haar 
verzoekschrift inzooverre op hare voormelde 
verklaring is teruggekomen , dat zij thans be
weert sedert 1939 niet te zijn geweest lid van 
de N.S.B., de politieke organisatie, doch 
slechts van de N.S.V.O. (Nationaal Socia
listische Vrouwenorganisatie) welke zich 
volgens requestrante op niet politiek terrein 
bewoog; 

0. dat deze grief echter niet opgaat, aan-

gezien deze gewijzigde houding van reques
trante geenszins aannemelijk is gemaakt, ter
wijl overigens zoowel de N.S.V.O., als de Ne
derlandsche Volksdienst, uitdrukkelijk als 
landverraderlijke organisaties zijn vermeld 
in de lijst, behoorende bij het Besluit land
verraderlijke organisaties (E 102) ; 

0. dat beide laatstgenoemde organisatiën 
dan ook - gelijk zelfs uit requestrantes eigen 
mededeelingen volgt, - kennelijk nationaal 
socialistische propaganda ten doel hadden en 
daarmede 's vijands oogmerk dienden ; 

0 . dat reouestrante reeds lang voor haar 
uittreden door tal van openlijke en algemeéri 
bekende gedragingen van leiders en leden 
der N.S.B . heeft kunnen en moeten inzien, 
dat die beweging en daaraan verwante or
ganisaties met den vijand heulden, zoodat de 
Raad van Toezicht haar uittreden in Mei 
1944 terecht niet als verontschuldiging heeft 
doen gelden; 

0. dat daartoe evenmin kan strekken het
geen bij de tweede grief wordt aangevoerd, 
daar een en ander, hoezeer wellicht geschikt 
om de persoon van requestrante in gunstiger 
licht te plaatsen, dan velen van · hare mede
standers, toch niet zal kunnen leiden tot hare 
handhaving in den stand der Nederlandsche 
advocaten en procureurs, op wiens eer zij 
door haar lidmaatschap eener landverrader
lijke organisatie eene zoo ernstige inbreuk 
maakte; 

0. dat zulks nog te meer klemt, nu uit een 
tweetal, aan den Hoogen Raad overgelegde, 
in machineschrift opgemaakte, brieven on
derscheidenEjk d .d. 1 April 194;1 en d.d. 30 
September lQ4.~, door requestrante erkend 
als van haar afkomstig, en van hare hand
teekening voorzien, ernstige vermoedens zijn 
te putten, dat requestrante, hoewel zij dit 
ontkent, in min of meer nauwe betrekking 
heeft gestaan tot de beruchte, rechtstreeks 
door den vijand in het leven geroepen, .,Or
ganisation Todt" , die van Nederland een bol
werk tegen eigen strijdkrachten en die zijner 
bondgenooten trachtte te maken; 

0. toch, dat eerstbedoelde brief boven de 
handteekening van requestrante bevat de 
woorden "Hoogachtend, Afd. Rechtsbera
tung Org. Todt", en reouestrante in den 
tweeden brief o.m. laat weten, dat zij "altijd 
Dinsdagmiddags moet zijn bij de Organisa
tion Todt"; 

0. dat de derde grief faalt, vermits het om 
begrijpelijke redenen blijkbaar niet raad
zaam is voorgekomen requestrante geduren
de de vijandelijke bezetting ter verantwoor
ding t e roepen; 

0. dat aan de door reouestrante in dezen 
gepleegde ernstige inbreuk op de eer van den 
stand der advocaten en procureurs uiteraard 
geene andere, dan de opgelegde, straf is aan
gepast; 

Concludeert tot bekrachtiging van de be
streden beschikking. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien de beslissing van den Raad van 

Toezicht en Discipline voor de orde van de 
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advocaten in het Arrondissement X van 4 
Juni 1g45, waarbii deze aan Mr. Y , advocate 
en procureur te X, de straf heeft opgelegd 
van : schrapping van de lijst met openbaar
making daarvan op de wijze in de beslissing 
nader omschreven; 

Gezien het verzoekschrift van deze advo
cate, waarbij zij aan den Hoogen Raad vraagt 
de beslissing van den raad te vernietigen en 
haar als advocaat en procureur te handhaven 
zonder oplegging van straf, of, indien noodig 
geacht, met oplegging van een der geringere 
straffen dan die van de schrapping van de 
lijst; 

Gelet enz.; 
0. dat de raad aan verzoekster de straf 

van schrapping van de lijst heeft opgelegd, 
na onder meer te hebben overwogen: 

"dat de raad aanleiding heeft gevonden 
ambtshalve een onderzoek in te stellen naar 
haar gedrag in de jaren 1g41 en volgende; 

dat zij heeft verklaard, dat zij ·sedert 1933 
tot Mei 1944, lid is geweest van de Nationaal 
Socialistische Beweging en alstoen haar lid
maatschap heeft opgezegd, omdat zij zich 
met den gang van zaken in de partij en de 
door deze ingeslagen richting niet langer kon 
vereenigen; 

dat zij door tijdens de bezetting lid te zijn 
van die partij tot Mei 1Q44 ondanks dier 
lang vóór dien steeds duidelijker aan den dag 
tredend onvaderlandsch gedrag, zich schul
dig heeft gemaakt aan een zoo ernstigen in
breuk op de eer van den stand der Neder
landsche advocaten en procureurs, dat zij 
niet in de balie kan worden gehandhaafd;" 

0 . dat verzoekster de navolgende grieven 
heeft aangevoerd tegen de beslissing van den 
raad: 

1e. dat zij sedert IQ'IQ niet lid was van 
de N.S.B., de politieke organisatie, doch 
slechts van de N.S.V.O. (nationaal socialis
tische vrouwenorganisatie), die zich uitdruk
kelijk op niet-politiek terrein bewoog en ook 
door de N.S.B. niet tot de politieke neven
organisaties werd gerekend, doch uitsluitend 
het sociale werk onder het Nederlandsche 
volk daadwerkelijk ter hand moest nemen op 
nationaal socialistische grondslagen en eerst 
als voorlooper is te beschouwen van de Ne
der!. Volksdienst en later daarmede samen
werkte; 

2e. dat zij weliswaar meermalen over
woog uit deze organisatie te treden, daar zij 
zich in hare verwachtingen van de praktijk 
van het nationaal-socialisme in Nederland 
bedrogen zag, doch één der beweegredenen 
tot het handhaven van h aar lidmaatschap 
hierin bestond, dat het haar gebleken was 
dat zij door lid te bliiven meer voor dat deel 
van het Nederlandsche volk kon doen, dat 
juist onder de maatregelen der bezettende 
macht leed; dat het haar daardoor meerma
len o.a. gelukte: 

a . om menschen, die naar Duitschland 
gezonden zouden worden om te werk gesteld 
te worden, hier te behouden; 

b. menschen, die door de S .S. werden 
vastgehouden om naar Ommen gezonden te 

worden, vrij te houden; 
c. Joden vrij te krijgen van deportatie 

naar Westerbork; 
d. Joodsch vermogen uit handen der 

Duitsche overheid te redden; 
dat het in dit geval nagenoeg altijd cliën

ten betrof, die niet nationaal-socialist waren 
en zij deze in dergelijke gevallen belangloos 
bijstond, daar zij dit haar plicht achtte op 
grond van vaderlandsche gevoelens; 

3e. dat zij haar lidmaatschap der N.S. 
V.O. voor 1g44 ook tegenover den Raad van 
Toezicht en Discipline nooit heeft verheime
lijkt en deze met haar lidmaatschap bekend 
was, doch deze daarin nooit een reden vond 
om haar te dier zake ter verantwoording te 
roepen en hierin thans, nu zij haar lidmaat
schap reeds meer dan een jaar geleden heeft 
opgezegd, aanleiding zou vinden wegens het 
onvaderlandsch gedrag der N .S .B. een straf 
uit te spreken; 

0. dat verzoekster, in afwijking van hare 
verklaring voor den raad, in hooger beroep 
heeft ontkend, dat zij na Mei 1940 nog lid 
van de N .S .B . is geweest; 

dat in het midden kan blijven wat daar
van is, nu binnen het kader van het door den 
raad ingest elde onderzoek in hooger beroep 
het navolgende is gebleken; 

dat in de eerste plaats blijkens verklaring 
van verzoekster vaststaat, dat zij, vóór den 
oorlog lid geworden van de N.S.V.O. (Na
tionaal-Socialistische Vrouwenorganisatie), 
dit is gebleven tot in het jaar 1g44; 

dat vervolgens verzoekster erkent te heb
ben geschreven een tweetal bij het verhoor 
in hooger beroep door den Deken overge
legde brieven; 

dat in de eerste, gedateerd 1 April 1943 en 
gericht aan een collega, boven haar hand
teekening is getypt: ,,Afd. Rechtsberatung 
Org. Todt."; 

dat de tweede, gedateerd 30 September 
rg43 , is gericht aan den raad zelf en aldus 
aanvangt: ,.In antwoord op Uw schrijven 
van 2g September moet ik U tot mijn spijt 
mededeelen, dat het mij onmogeli_jk is Dins
dagmiddag 12 October te verschijnen, daar 
ik altijd Dinsdagmiddags moet zijn bij de 
Organisation Todt."; 

dat uit deze brieven in onderlinge samen
hang volgt, dat verzoekster in vasten dienst 
was, althans regelmatig diensten verrichtte 
voor de afdeeling "Rechtsberatung" van 
voormelde organisatie; 

0 . dat de N.S.V.O. een organisatie was, 
voorkomende op de lijst behoorende bij het 
Besluit ontbinding landverraderlijke organi
saties van 17 September 1g44 No. E 102, en 
verzoekster tot in 1044 door haar lidmaat
schap steun heeft verleend aan die organisa
tie; 

dat de Organisation Todt, zoo zij al geen 
onderdeel was van het Duitsche leger, in 
ieder geval tot hoofdtaak had het aanleggen 
van verdedigingswerken voor dat leger en 
het vriiwiilig verrichten van diensten voor 
die organisatie als steunen van den vijand 
moet worden beschouwd; 
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dat voormelde feiten te samen genomen 
een zoo ernstigen inbreuk op de eer van den 
stand der Nederlandsche advocaten en pro
cureurs opleveren, dat verzoekster niet in de 
balie kan worçlen gehandhaafd en daaraan 
niet zoude afdoen, dat verzoekster - naar 
zij stelt - in haar practijk ook met succes 
goede Nederlanders heeft bijgestaan tegen
over de Duitsche autoriteiten; 

dat dus de beide eerste grieven niet kun
nen leiden tot een andere beslissing dan die 
van den raad; 

0 . dat ook de derde grief faalt, daar de 
omstandigheid, dat de raad tijdens de be
zetting bekend zou zijn geweest met de ge
wraakte gedragingen van verzoekster en 
niettemin geen reden vond haar toen ter ver
antwoording te roepen, noch de strafwaar
digheid van verzoeksters gedrag noch het 
recht tot strafvervolging daarvan verloren 
zou doen gaan; 

Bekrachtigt de beslissing van den raad. 

(N. J.) 

4 Januari z946. ARREST van den Hoogen 
Raad. (R. 0. art. 19). 

De bevoegdheid, gegeven in art. 30 
lid 4, Reg!. III kan med(! bestrijken ge
dragingen, welke de advocaat niet als 
zoodanig verricht. 

Aan de berechting overeenkomstig dit 
Reg!. staat niet in den weg de omstan
digheid, dat mogelijk ook andere rech
terlijke of administratieve organen tot 
berechting van hetzelfde feit geroepen 
zouden zijn. 

In het steunen van de landsverrader
lijke houding van het Rechtsfront heeft 
het Hof terecht gezien een inbreuk op de 
eer van den stand der advocaten en pro
cureurs. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Mr. Berger. 

0. dat bij voormelde beschikking onder 
overneming van gronden is bekrachtigd de 
beschikking van den Raad van Toezicht en 
Discipline der Orde van Advocaten bij het 
Gerechtshof te X van 2 Aug. 1Q45, waarbij 
aan requestrant de in het verzoekschrift ver
melde straf is opgelegd ter zake, dat hij van 
Augustus 1Q40 tot 1944 lid van het Nationaal 
Socialistisch Rechtsfront is geweest; 

0. dat het voorgestelde middel van cas
satie voor wat betreft de eerste grief niet op
gaat, omdat d a arbii t e n onrechte e nke l wordt 
gelet op het bepaalde in lid 3 en voorbij 
worden gezien de bepalingen van lid 1 en lid 
4 van art. 30 Reglement 111, waaruit in hun 
onderling verband blijkt, dat de R. v . T. en 
D., naast het hem in lid 3 opgedragen toe
zicht over de handelingen der advocaten als 
zoodanig ook tot taak heeft het weren en 

beteugelen van inbreuken en misslagen, welke 
te kort doen aan de eer van den stand; 

0 . dat het lidmaatschap van eene land
verraderlijke organisatie een zoodanige in-

breuk en misslag vormt en de tuchtrechte
lijke bevoegdheid van den R. v . T. te dien 
aanzien geenszins wordt uitgesloten door de 
omstandigheid, dat mogelijk ook andere 
rechterlijke of administratieve organen tot 
berechting van dat feit zijn geroepen; 

0. dat de tweede grief afstuit op den in
houd der bestreden beschikking, waarin is 
vastgesteld, dat requestrant heeft verklaard 
van Augustus 1940 tot 1944 lid van het Na
tionaal Socialistisch Rechtsfront te zijn ge
weest; 

0 . dat ook de derde grief niet tot cassatie 
kan leiden; . 

0. toch, dat Raad en Hof, op grond van 
het K. B. van 17 September 1944 No. E 102 
het Nationaal Socialistisch Rechtsfront als 
eene landverraderlijke organisatie aanmer
kend en dienovereenkomstig beslissende, dat 
de Nederlander, die tijdens de bezetting zich 
aangesloten heeft of aangesloten is gebleven 
bij die organisatie, deze landverraderlijke 
houding heeft gesteund en zich derhalve aan 
een misdaad jegens zijn landgenooten heeft 
schuldig gemaakt en dat de Nederlandsche 
advocaat, die zich aldus heeft gedragen, op 
de meest ernstige wijze heeft gehandeld in 
strijd met de eer van den stand der advoca
ten, welke eer immers medebrengt, dat de 
advocaat zich heeft te onthouden van elke 
gedraging, welke strijdt met de belangen van 
het Nederlandsche volk, geen der bij het mid
del aangehaalde artikelen kan hebben ge
schonden of verkeerd toegepast; 

0. dat de mede bij deze grief aangevoerde 
verwijten tegen het algemeen beleid van den 
R. v. T., wat daarvan overigens zij, noch 
den inhoud van de bestreden beschikking, 
noch 's Raads wettelijke bevoegdheid ten 
dezen raken en dus niet zijn ter zake die
nende; 

Concludeert tot verwerping van het be-
roep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. omtrent de eerste grief: 
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 111 
en op de procureurs toepasselijk verklaard in 
art. 46, om te weren en te beteugelen het
geen inbreuk maakt op die eer, mede kan 
bestrijken gedragingen, welke de advocaat 
of procureur niet als zoodanig verricht; 

dat voorts aan de berechting overeenkom
stig de bepalingen van Reglement 111 niet 
in den weg staat de omstandigheid, dat mo
gelijk ook andere rechterlijke of administra
tieve organen tot berechting van hetzelfde 
feit geroepen zouden zijn ; 

dat deze grief dus is ongegrond; 
0. dat de tweede grief vergeefs opkomt 

tegen de overweging van zuiver feitelijken 
aard, dat verzoeker ter vergadering van den 
R. v. T. en D. heeft verklaard van Augustus 
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1940 tot 1944 lid van het Nationaal Socialis
tische Rechtsfront te zijn geweest; 

0 . dat de derde grief in de eerste plaats 
de klacht bevat, dat het Hof ten onrechte de 
"landverraderlijkheid" heeft aangenomen als 
een inbreuk op de standsregelen; 

dat het Hof, overnemende de gronden van 
de beslissing van den raad, heeft geoordeeld, 
dat vezoeker door zijn lidmaatschap van 
voormeld Rechtsfront de landsverraderlijke 
houding van deze organisatie heeft gesteund, 
en terecht daarin heeft gezien een inbreuk 
op de eer van den stand der advocaten en 
der procureurs; 

dat hetgeen verder bij deze grief wordt 
beweerd omtrent het beleid van den raad 
gedurende de bezetting en de wijze van be
handeling van verzoekers zaak door den raad, 
reeds hierom niet tot cassatie kan leiden, om
dat daarvoor iedere feitelijke grondslag in 
's Hofs arrest en in de door het Hof uit de 
beslissing van den raad overgenomen over
wegingen ontbreekt; 

dat dus ook dit middel faalt; 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 

x2 Januari x946. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wegenwet art. 9). 

Nu het onderwerpelijk weggedeelte 
doodloopt tegen een voor weg bruikbare, 
als zoodanig evenwel weinig gebruikte, 
strook grasland, dient het geen publiek 
belang, doch dient, behalve als toegangs
weg naar appellants boerderij, slechts 
als uitweg voor eenige perceelen. Daar
om zal tot het onttrekken van dit weg
gedeelte aan het openbaar verkeer kun
nen worden overgegaan, wanneer ten 
behoeve van die perceelen door appel
lant een erfdienstbaarheid van uitweg 
ten laste van zijn perceel zal zijn geves
tigd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door G. A. van der Spek te 's-Gravenhage 
tegen het besluit van den Commissaris en de 
leden van Ged. Staten, fungeerende Be
stuursraden der provincie Zuid-Holland dd. 
1/12 Februari IQ44, B . no. 282 (Ie Afd.), 
Res. no. 31s/1 À.R. , waarbij met vernieti
ging van de beschikking van den burgemees
ter der gemeente 's-Gravenhage, waarnemen
de de taak van den gemeenteraad dd. 2 Juli 
1943, het verzoek van G. A. van der Spek 
om onttrekking aan het openbaar verkeer 
van het door hem bedoelde gedeelte van de 
Uithofslaan is afgewezen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, gehoord, advies van 
ro October 1945, no. 134 (1q44); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Openbare Werken van 7 Januari 1946, no. 
701, Afdeeling Waterstaatsrecht; 

0 . dat de burgemeester van 's-Graven
hage, waarnemende de taak van den raad 

dier gemeente, bij zijn beschikking van 2 
Juli 1943, no. II7390, afd. O.W. en B., af
wijzend heeft beschikt op het verzoek van 
G . A. van der Spek te 's-Gravenhage (Loos
duinen) om onttrekking aan het openbaar 
verkeer van het gedeelte van de Uithofslaan, 
volgnummer 25 van den wegenlegger der ge
meente 's-Gravenhage, gelegen op zijn per
ceel kadastraal bekend gemeente Loosdui
nen, sectie L. no. 386; 

dat de burgemeester daarbij heeft over
wogen, dat de Commissaris der provincie 
Zuid-Holland, ter waarneming van de taak 
van Ged. Staten dier provincie, bij besluit 
van 28 April/18 Mei 1942, B . no. 1742 (re 
Afd.), Res. no. 330/1, den legger der wegen 
van de gemeente 's-Gravenhage gewijzigd 
heeft vastgesteld en de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Waterstaat het 
beroep van Van der Spek voornoemd daar
tegen, voor zoover de vermelding van het 
genoemde weggedeelte betreft, bij beschik
king van 8 April 1q43, no. 675 I, Afdeeling 
Waterstaatsrecht, ongegrond heeft verklaard, 
zoodat dit gedeelte als openbare weg be
hoort te blijven aangemerkt; dat hij burge
meester, met het oog hierop, de taak waar
nemende van den gemeenteraad, geen vrij
heid kan vinden de door Van der Spek ge
vraagde medewerking te verleenen; 

dat, nadat G. A. van der Spek van deze 
beschikking in beroep was gekomen bij het 
provinciaal bestuur van Zuid-Holland, de 
Commissaris en de leden van Ged. Staten, 
fungeerende bestuursraden der provincie 
Zuid-Holland, met vernietiging van de be
streden beschikking van. den burgemeester 
der gemeente 's-Gravenhage, waarnemende 
de taak van den gemeenteraad dd. 2 Juli 
1943, het verzoek van G .A. van der Spek 
om onttrekking aan het openbaar verkeer 
van het door hem bedoelde deel van de Uit
hofslaan hebben afgewezen, daarbij over
wegende, dat bij de legger-procedure uit
sluitend beslist moest worden over het 
rechtskarakter van openbaarheid van het 
verlengde · der Uithof slaan op het kadastrale 
perceel, gemeente Loosduinen, sectie L. no. 
386, zonder dat daarbij het practisch nut van 
den weg voor het publiek verkeer een rol 
kon spelen en ingevolge deze beslissing dit 
weggedeelte alsnog op den legger is gebracht; 
dat zulks echter niet wegneemt, dat de be
langhebbende, nu deze rechtsvraag is be
slist, gebruik mag maken van zijn recht 
krachtens art. II der Wegenwet den ge
meenteraad ten opzichte van dien weg ont
trekking aan het openbaar verkeer te ver
zoeken, vermits hierbij toch niet opnieuw de 
vraag van openbaarheid in geding wordt ge
bracht, maar een besluit wordt gevraagd, 
waarbij het practisch nut van den weg voor 
het publiek het criterium vormt; dat de 
burgemeester het verzoek van den appellant 
dus op onjuiste gronden heeft afgewezen en 
bovendien t en onrechte geen toepassing heeft 
gegeven aan het bepaalde in art. II , 2e lid, 
der Wegenwet, terwijl hij de weigering ook 
niet overeenkomstig het 4e lid bij aangetee-
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kenden brief aan den verzoeker heeft mede
gedeeld, zoodat zijn beschikking niet in stand 
kan blijven; dat voorts de bekende belang
hebbenden, deswege alsnog schriftelijk ge
hoord, bezwaren tegen de gevraagde onttrek_ 
king hebben ingebracht en te kennen hebben 
gegeven, prijs te stèllen op behoud van het 
gedeelte van de Uithofslaan op het ka
dastrale perceel no. _186 als, openbaren weg, 
ten behoeve van de verbinding van hun ach
tergelegen landerijen met den openbaren 
weg; dat de kadastrale perceelen gemeente 
Loosduinen, sectie L. nos. 97, 403 en 362 
niet zooals de appellant beweert, recht van 
weg over zijn perceel no. 386, waarover het 
betrokken weggedeelte loopt, van en naar 
het verder deel der Uithofslaan hebben, 
maar volgens akte van 17 Maart 1922 erf
dienstbaarheid van in-, uit-, en overpad over 
de zuidwestelijke strook van het perceel no. 
83 naar dat eerstbedoelde deel en terug, zoo
dat dit recht door de gevraagde onttrekking 
zijn beteekenis zou verliezen of afhankelijk 
zou worden van de gunst van den appellant; 
dat het weggedeelte, waarvan de onttrek
king wordt gevraagd, dus nog van practisch 
nut voor het openbaar verkeer is en niet 
daaraan mag worden onttrokken, daargela
ten nog dat door den appellant aangevoerde 
bezwaren deels van tijdelijken aard zijn en 
overigens grootendeels het gevolg zijn van 
het verwijderen door den eigenaar van de 
vroeger aanwezige natuurlijke afscheiding 
langs den weg, welke laatste bezwaren dus 
door het aanbrengen van een nieuwe afscheL 
ding kunnen worden ondervangen; dat onder 
deze omstandigheden het verzoek van den 
appellant om onttrekking niet voldoende ge
grond voorkomt; 

dat van deze beslissing G. A. van der Spek 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij 
eigenaar is van het nabij den Noordweg (L) 
te 's-Gravenhage gelegen perceel tuinland, 
kadastraal bekend als gemeente Loosduinen, 
sectie L, no. _186; dat over het genoemde 
perceel tuinland een openbare weg loopt, 
welke uitmaakt een gedeelte van de Uithofs
laan, bekend onder volgnummer 25 van den 
wegenlegger der gemeente 's-Gravenhage; 
dat hij van de afwijzende beschikking van 
den Commissaris en de leden van Ged. Sta
ten fungeerende bestuursraden in beroep 
komt en onder verwijzing naar de redenen, 
genoemd in zijn verzoekschrift aan de ge
meente 's-Gravenhage en in zijn bezwaar
schrift, ingediend bij de provincie, thans nog 
het volgende aanvoert; dat ten eerste het 
bedoelde weggedeelte dwars door zijn tuin
derij loopt; dat, doordat dit weggedeelte, 
hetwelk openbaar is, niet mag worden afge
sloten, hij veel hinder en last en ook schade 
van het publiek ondervindt, vooral in dezen 
tijd van groentenschaarste; dat de bewering 
van de provincie, dat dit bezwaar het ge
volg zou zijn van het verwijderen door hem 
van een vroeger aanwezige natuurlijke af
scheiding langs het pad niet juist is; dat, 
zoolang hi.i eigenaar van den tuin is, nimmer 
een natuurliike afscheiding langs dit pad 

heeft gestaan; dat volgens de provincie dit 
bezwaar zou kunnen worden ondervangen 
door het aanbrengen van een nieuwe afschei
ding; dat hij in dit verband opmerkt, dat een 
dergelijke afscheiding, die zijn tuin dwars 
door zou snijden, voor hem veel last en onge_ 
rief beteekent en bovendien de werkzaam
heden op de tuinderij uiteraard belangrijk 
zouden belemmeren; dat hij dan ook meent, 
dat de oplossing, die de provincie voorstelt, 
juist aantoont, dat het voor hem een groot 
belang is, dat de openbaarheid van het over 
zijn tuin loopende pad wordt opgeheven; dat 
ten tweede de beteekenis van het hiervoor 
bedoelde weggedeelte voor normaal verkeer 
zeer gering is; dat, behalve dan in den laat
sten tijd, nu het publiek van dit weggedeelte· 
gebruik maakt om in den tuin te komen, het
geen hij juist wenscht te weren, vrijwel door 
niemand van dit weggedeelte gebruik wordt 
gemaakt, omdat dit op een stuk weiland 
doodloopt en derhalve voor verkeer slechts 
weinig beteekenis heeft; dat W. J. Duijve
steijn Lzn., eigenaar van de achterliggende 
tuinderij - een van de in het besluit van de 
provincie genoemde belanghebbende 
slechts sporadisch van dezen weg gebruik 
maakt, mede ook al daarom, omdat hij een 
tiental jaren terug een korteren weg naar zijn 
tuinderij heeft doen aanleggen, zoodat hij 
van het hiervoor bedoelde weggedeelte 
slechts zelden gebruik maakt; dat de perso
nen, welke bij de provincie bezwaar hebben 
ingediend, nimmer of slechts hoogst zelden 
van het bedoelde weggedeelte gebruik maak
ten; dat hij hierbij opmerkt, dat niet alle 
personen, die bij de provincie bezwaar tegen 
de onttrekking hebben gemaakt, als belang
hebbende zijn te beschouwen, onder andere 
niet F. L. D uijvesteijn, wonende Uithofslaan 
10; dat deze geen achterliggende tuinderij of 
boerderii heeft en waarschijnlijk vanwege 
familierelaties met een der belanghebbenden 
het bezwaarschrift heeft onderteekend; dat 
de overweging van de provincie, dat de door 
hem aangevoerde bezwaren deels van tijde
lijken aard zijn, niet juist is; dat hij ook 
vroeger reeds last heeft gehad, dat onbe
voegden op zijn tuin kwamen met minder 
goede bedoelingen; dat het niet zijne bedoe
ling is om werkeliike belanghebbenden van 
zijn gunst afhankelijk te maken; dat hij dan 
ook bereid is om na de onttrekking ten be
hoeve van de perceelen gemeente Loosdui
nen, sectie L, nummers g7, 403, 362 en 83 
en ten laste van zijn perceel no. 386 ver
gunning te verleenen - desgewenscht te ves
tigen als erfdienstbaarheid - van uitweg 
van en naar de Uithofslaan en wel over den 
grond, die thans als openbare weg is aange
geven; 

O. dat op grond van de, mede op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, uitgebrachte 
ambtsberichten moet worden aangenomen, 
dat het onderwerpelijke weggedeelte te we
ten de Koelaan, welke doodloopt tegen een 
voor weg bruikbare, als zoodanig evenwel 
weinig gebruikte strook grasland, deel uit-



1946 22 J ANU ARl JO 

makende van het perceel kadastraal bekend 
gemeente Loosduinen, sectie L. no. 83, geen 
publiek belang dient, doch, behalve dat het 
den toegangsweg vormt naar des appellants 
boerderij, slechts als uitweg dient voor de 
perceelen derzelfde sectie nos. 83, 97 , 362 en 
403; 

dat onder deze omstandigheden tot het 
onttrekken van dit weggedeelte aan het open
baar verkeer zal kunnen worden overgegaan, 
wanneer ten behoeve van deze perceelen door 
den appellant een erfdienstbaarheid van uit
weg ten laste van zijn perceel, sectie L no. 
386, zal zijn gevestigd, waartoe hij zich in 
zijn beroepschrift reeds bereid heeft ver
klaard; 

dat blijkens een nader onderzoek van de 
genoemde Afdeeling uitgebracht ambtsbe
richt van den R ijkswaterstaat de breedte 
van den uitweg daarbij zal moeten worden 
bepaald op 2.85 m .; 

dat evenwel, zoolang deze erfdienstbaar
heid niet nauwkeurig is vastgelegd, het be
streden besluit zal dienen te worden gehand
haafd; 

Gezien de Wegenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Openbare Werken en 

Wederopbouw is belast enz. 
(A. B.) 

22 januari r946. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 58, 1e en 2e lid). 

Gemeente-ambtenaren gestraft bij be
sluit van 27 Maart 1945 met eervol ont
slag, ingaande 22 Febr. 1945. Dut be
sluit wordt nietig verklaard, want de 
eisch van rechtszekerheid, waarop een 
ambtenaar aanspraak kan maken, brengt 
mede, dat, indien eenige afwijkende be
paling t er zake niet is vastgesteld, een 
ambtenaar er tegen gevrijwaard moet 
zijn in gevallen als het onderhavige de 
hoedanigheid van ambtenaar te verlie
zen, met alle gevolgen van dien, vóór 
den datum, waarop het besluit tot op
legging van straf wordt genomen. 

De inzichten van het gemeentelijke 
Scheidsgerecht inzake onevenredigheid 
tusschen de oogelegde stra f ( eervol ont
slag) en de gepleegde overtreding 
(plichtsverzuim) en inzake de wensche
lijkheid eener overplaatsing naar een an
deren tak van dienst , worden door den 
Centralen Raad v an B eroep gedeeld. 

Uitspraak in za ke: 
Burgemeester en W ethouders der gemeente 

Maastricht, klagers, v ertegenwoordigd door 
den Burgemeester , voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
G. A. Schijlen, hoofdcommies-chef der af
deeling Personeel t er Gemeentesecretarie, 
wonende te Maastricht, 

t egen : 
A. J. R. B ., verweerster, in persoon ter open-

bare terechtzitting verschenen, bijbestaan 
door haren raadsman Mr. Ch. J. H. I. Pau
iussen, advocaat te Maastricht. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per-

sonen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat B. en W . der Gemeente Maastricht, 
Gezien de brieven van den waarnemend 

Directeur der Gas- en Waterbedrijven dd. 
21 Februari 1945, L. F. A . 17 en 22 Februari 
1945 Hoofdafdeeling Administratie, Onder
werp: Rapport, met de daarbij behoorende 
rapporten van den Boekhouder der Gem. 
Gas- en Waterbedrijven; 

Mede gezien het schrijven van den Burge
meester en Wethouders dd. 23 Februari 
1945, Afd. Pers. N°. 1721 , alsmede de door 
mej . A. B., schrijfster Ie klas bij de Gem. 
Gas- en Waterbedriiven dd. 26 Februari 
1945 aan Burgemeester en Wethouders ge
richte verantwoording, als bedoeld in artikel 
74 der Rechtstoestandverordening; 

en gelet op het bepaalde in artikel 71 juncto 
artikel 62, alsmede op de artikelen 72 tot en 
met 74 van de Rechtstoestandverorde.1ing, 
op 27 Maart 1945 hebben besloten, aan mej. 
A. J. R. B. voornoemd, schrijfster 1e klas 
bij de Gemeentelijke Gas- en Waterbedrijven, 
met ingang van 22 Februari 1945 bij wijze 
van disciplinaire straf ongevraagd eervol 
ontslag te verleenen uit voornoemde be
trekking , na te hebben overwogen: (enz.) 

0 . dat het Scheidsgerecht voor Gemeente
ambtenaren te Maastricht bij uitspraak van 
8 October 1945 - naar welker inhoud hierbij 
wordt verwezen - de door Burgemeester 
en Wethouders opgelegde straf van onge
vraagd eervol ontslag heeft gehandhaafd 
echter met bepaling, dat deze straf niet ten 
uitvoer zal worden gelegd, indien mei . A. J. 
R. B . zich gedurende een proeftijd van twee 
jaren, ingaande op den dag van deze uit
spraak, niet schuldig maakt aan eenzelfde 
of soortgelijk plichtsverzuim als waarvoor 
de bestraffing plaats vindt, en t evens voldoet 
aan de hierbij op te leggen bijzondere voor
waarde, dat zij binnen 14 dagen nadat deze 
uitspraak te harer kennis zal zijn gekomeo, 
aan het College van B . en W. van Maastricht 
s : hriftelijk verontschuldiging zal aanbieden 
voor de onder 3 en 4 der b ezwarende om
standigheden in hun besluit aangehaalde 
door haar gepleegde feiten, een en ander ten 
genoegen van het Scheidsgerecht, en voorts 
heeft bepaald, dat mej. A. J. R. B. zal worden 
overgeplaatst naar een anderen tak van 
dienst ; 

0. dat B. en W . van Maastricht, vertegen
woordigd door den Burgemeester, van die 
.uitspraak tijdig zijn gekomen in beroep en 
op de bij klaagschrift daartoe aangevoerde 
gronden dezen Raad hebben verzocht: 

Ie. het besluit van het Scheidsgerecht 
voor Gemeente-ambtenaren van 8 October 
1945 t e vernietigen; 

2e. hun besluit van 27 Maart 1945 tot het 
geven van ongevraagd eervol ontslag bij wijze 
van disciplinaire straf van m ej. A. J. R. 
B. te handhaven; 

0. dat Mr. Ch. J. H . I. Paulussen, voor-
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noemd, als gemachtigde van verweerster bij 
contra-memorie op de daarbij aangevoerde 
.gronden heeft verzocht, de uitspraak, waar
van beroep, te bevestigen; 

In rechte: 
0. dat het Scheidsgerecht voor Gemeente

ambtenaren te Maastricht bij zijn hooger
·genoemde uitspraak tot de slotsom is ge
komen, dat onevenredigheid bestaat tus
. schen de aan verweerster opgelegde straf en 
de gepleegde overtreding, en zulks op de 
volgende gronden: 

dat naar het oordeel van het Scheidsge
recht niet is komen vast te staan, dat klaag
·ster het feit heeft gepleegd na waarschuwing 
vanwege haar chef, den waarnemend Direc
teur Ir. A. BovY, welke omstandigheid Burge
meester en Wethouders wel als bewezen 
hebben aangenomen en van hun standpunt 
terecht als een verzwarende omstandigheid 
hebben beschouwd; 

dat het Scheidsgerecht het ook meer aan
nemelijk acht, dat de klaagster, bewogen 
door het lot, hetwelk haar chef Driessen, 
met wien zij ruim 12 jaren in de beste ver
houding had samengewerkt, had getroffen 
door het bevel tot staking van zijn functie, 
dezen terwille heeft willen zijn bij zijn ver
dediging tegen die staking, veeleer dan dat 
zij door het verstrekken aan Driessen van 
hem in het algemeen niet onbekende brie"en 
dezen gelegenheid heeft willen verschaffen 
om trots het stakmgsbevel zijn functie toch 
i:r bepaalde opzichten uit te oefenen, welke 
bedoeling Burgemeester en Wethouders aan 
klaagster hebben willen toeschrijven; 

aat het Scheidsgerecht naast bovenstaande 
redenen, die gronden voor · strafverzwaring 
wegnemen, ook in het · feit, dat klaagster 
gedurende bijna 12 ½ jaar in dienst der ge
meente haar plicht trouw heeft vervuld, aan
leiding vindt om de aan haar opgelegde straf 
te zwaar te achten, daarbij mede in aanmer
king nemende, dat zij daardoor zonder be
trekking en zonder inkomsten is geraakt; 

0. dat, hoezeer evengenoemde inzichten 
van het Scheidsgerecht inzake onevenredig
·heid tusschen de opgelegde straf en de ge
pleegde overtreding en inzake de wenschf>
lijkheid, dat verweerster zal worden over
geplaatst naar een anderen tak van dienst, 
door dezen Raad worden gedeeld, de aan
gevallen uitspraak zal moeten worden ver
:rietigd nevens nietigverklaring van het be
roepen besluit van B. en W. van Maastricht, 
vermits niet in eenige bepaling van de Rechts
toestand verordening der Gemeente Maastricht 
of in eenig ander ten deze toepasselijk alge
meen · verbindend voorschrift aan klagers 
de bevoegdheid wordt gegeven om de straf 
van ongevraagd eervol ontslag op te leggen 
met terugwerkende kracht, gelijk bij even
genoemd besluit van B. en W. van 27 Maart 
1945 1s geschied, brengende de eisch van 
rechtszekerheid, waarop een ambtenaar 
aanspraak kan maken, mede, dat, indien 
eemge afwijkende bepaling ter zake niet is 
vastgesteld, een ambtenaar er tegen gevrij
waard moet zijn in gevallen, als het onder
havige, de hoedanigheid van ambtenaar te 
verliezen, met alle gevolge:r van dien, vóór 
den datum, waarop het besluit tot oplegging 
V'an straf wordt genomen; 

Recht doende in naam der Koningin: 
Vernietigt de uitspraak van het Scheids

gerecht voor Gemeenteambtenaren te Maas
tricht van 8 October 1945, waarvan ten deze 
beroep; 

Verklaart nietig het Besluit van Burge
meester en Wethouders van Maastricht van 
27 Maart 1945, ten aanzien van verweerster 
genomen . 

(A.B.) 

29 Januari z946. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Pensioen
wet 1922 art. 40). 

Overschrijding van den termijn van 
drie maanden, bij. het eerste lid van art. 
40 der P. W. 1922 (S. 240) gesteld voor 
het verzoek tot inkoop van tijdelijken 
diensttijd. Klager moet hebben geweten, 
dat hij m.i.v. 1 .~ November 1937 ambte
naar was geworden in den zin dier wet. 
Het nalaten van de gebruikelijke toe
zending van formulieren voor inkoop 
door het Departement, waarbij hij werk
zaam was, kan buiten beschouwing blij
ven, aangezien deze toezending niet 
door eenige wetsbepaling wordt voorge
schreven en de belanghebbenden, ook al 
worden zij niet uitdrukkelijk op hun 
recht tot inkoop gewezen, zelf verant
woordelijk zijn voor het tijdig geldend 
maken hunner rechten. 

Uitspraak in zake: 
J. H. F. S., wonende te 's-Gravenhage, 

klager, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, 

tegen: 
den Pensioenraad, gevestigd te 's-Graven
hage, verweerder, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
Mr. W. P. Mulié, hoofdcommies bij die in
stelling, wonende aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord · bovengenoemde personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat verweerder, gelezen een op 3 Oct. 

1942 ingekomen aanvrage van klager, tijde
lijk controleur voor de steunverleening bij 
het Departement van Sociale Zaken, in welke 
aanvrage hij verzoekt om inkoop voor pen
sioen van den tijd, door hem op arbeidsover
eenkomst doorgebracht, en van zijn tijde
lijken diensttijd, doorgebracht vóór het ver
krijgen van de hoedanigheid van ambtenaar, 
bij beslissing van 21 Juli 1943 dat verzoek 
heeft afgewezen; 

0. dat verweerder voorts de bezwaren, 
welke klager had ingediend tegen deze be
slissing van 21 Juli 1943, bij beslissing van 
12 Juli 1944 heeft afgewezen, daarbij over
wegende: (enz.). 

0. dat J. H. F. S. voornoemd bij tijdig 
ingediend klaagschrift van deze beslissing 
van 12 Juli 1944 in beroep is gekomen en 
heeft aangevoerd : (enz.). 

en dezen Raad heeft verzocht de bestre
den beslissing als niet gegrond te verklaren 
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en te beslissen hetgeen deze Raad zal ver
meenen te behooren; 

In rechte: 
0. dat tusschen partijen in geschil is, 

of verweerder terecht heeft afgewezen het 
door klager ingediende verzoek d.d. 6 Oct. 
1942 om inkoop voor pensioen van den tijd, 
door hem op arbeidsovereenkomst doorge
bracht, en van zijn tijdelijken diensttijd, 
doorgebracht vóór het verkrijgen van de hoe
danigheid van ambtenaar, welk verzoek op 
8 Oct. 1942 door verweerder werd ontvangen 
en op dezen datum dus werd ingediend; 

0. dat op grond van den inhoud der ge
dingstukken vaststaat: 

dat klager van 16 Augustus 1935 tot en 
met 14 November 1935 krachtens een voor 
drie maanden op proef gesloten arbeidsover
eenkomst en van 15 November 1935 af 
krachtens een aanstelling d.d. 10 Februari 
1936 door den Minister van Sociale Zaken 
in tijdelijken dienst werkzaam is geweest bij 
het Departement van Sociale Zaken ; 

dat hij op 15 November 1937 nog steeds 
als voor onbepaalden tijd aangesteld tijdelijk 
ambtenaar bij dat Departement werkzaam 
was - en thans nog is -, niet belast met 
werkzaamheden, welke een tijdeüjk karakter 
dragen; 

dat de Minister van Sociale Zaken bij be
sluit van 20 October 1937 met ingang van 15 
November 1937 een pensioensgrondslag voor 
hem vaststelde, deze bepalende op , 2665.-; 

dat toen verzuimd is aan klager de for
mulieren te zenden betreffende inkoop van 
diensttijd voor pensioen en dat die toezen
ding op verzoek van klager op 6 October 1942 
heeft plaats gevonden ; 

0. dat verweerder bij een op 5/13 December 
1945 aan dezen Raad toegezonden merr.orie 
er onder meer de aandacht op heeft geves
tigd, dat klager, a1s men zijn voorsteuing 
van zaken volgt, moeilijk kan worden vrij
gepleit van een hem aan te rekenen gebrek 
aan zorgvuldigheid als ambtenaar in den zin 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), 
dat hij dan immers zes jaren lang zou hebben 
verzuimd zich rekenschap te geven van de 
wijziging in zijn positie, daar hij aanvankelijk 
slechts voor een proeftijd van drie maanden 
op burgerrechtelijke arbeidsovereenkomst op 
een vast salaris was in dienst genomen en hij 
niettemin jaarlijks een periodieke salans
verhooging maakte en daar op zijn salaris 
sedert 15 November 1937 verhaal eener pen
sioensbijdrage werd toegepast; 

0 . dat ingevolge het tweede lid van artikel 
3 der genoemde wet in vasten dienst - en 
dus als ambtenaar in den zin dezer wet -
geacht worden te zijn personen, die in een 
betrekking zonder wezenlijke onderbreking 
een tijdelijken dienst van ten minste twee 
jaren hebben vervuld, tenzij zij belast zijn 
met werkzaamheden, die een tijdelijk karak
ter dragen; 

0. dat klager dus na zijn aanstelling in 
tijdelijken dienst met ingang van 15 Novem
ber 1935 alleen reeds door het verloop van het 
onafgebroken tijdvak van twee jaren is ge
worden ambtenaar in den zin der Pensioen
wet 1922 (Stbl. n°. 240); 

0. dat artikel 40, rste lid, der wet , zooals 
deze na het in werking treden der wet van 
6 April 1933, Staatsblad n°. 147, luidde, voorts 

bepaalt, dat voor pensioen kan worden inge
kocht o.a. in het algemeen de tijd, door een 
ambtenaar na I Juli 1922 doorgebracht in 
een tijdelijke betrekking, waarin hij in vasten 
dienst ambtenaar zou zijn geweest, en de 
tijd, op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht in dienst van het Rijk doorgebracht, 
wanneer deze tijd onmiddellijk is gevolgd door 
diensttijd als ambtenaar of door tijdelijken 
diensttijd, mits de betrokkene daartoe bin
nen drie maanden, nadat hij de hoedanig
heid van ambtenaar heeft verkregen, den 
Pensioenraad schriftelijk het verlangen tot 
inkoop te kennen geeft ; 

0 . dat klager om zijn recht tot inkoop 
van zijn tijdelijken en zijn op arbeidsover
eenkomst doorgebrachten diensttijd geldend 
te maken zijn verzoek daartoe dus had moeten 
indienen binnen drie maanden na IS Novem
ber 1937, omdat hij op dit tijdstip ambtenaar 
in den zin der Pensioenwet 1922 (Staatsb1ad 
n°. 240) was geworden; 

0 . dat klager nu wel aanvoert, dat hij 
dezen termijn niet in acht heeft kunnen 
nemen, omdat het besluit van zijn benoe
ming tot tijdelijk ambtenaar destijds niet 
te zijner kennis was gebracht; 

0. dat echter verweerder in de bestreden 
beslissing heeft opgemerkt, dat de stelling 
van klager als onjuist moet worden aange
merkt, vermits uit ten Departemente aan
wezige bescheiden blijkt, dat het voor zijn 
benoeming verschuldigde zegelrecht van 
f r.- is voldaan; 

0. dat - daargelaten of aan klager des
tijds een afschrift van zijn benoemingsbe
sluit is uitgereikt - toch vaststaat, dat kla
ger reeds op 15 November 1937 moet hebben 
geweten, dat hij met ingang van dien dag 
ambtenaar was geworden in den zin der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), aan
gezien hij - zooals hij niet heeft weerspro
ken - wel kennis heeft gekregen van de 
beslissing van den Minister van Sociale Za
ken van 20 Oc-tober 1937, waarbij met ingang 
van 15 November 1937 een pensioensgrond
slag voor hem werd vastgesteld en nadien 
geregeld pensioensbijdragen op zijn salaris 
w rden verhaald, welk een en ander niet zou 
zijn geschied, als hij niet ambtenaar in den 
zin der Pensioenwet was geworden; 

0. dat het nalaten van de gebruikelijke 
toezending van formulieren voor inkoop 
door het Departement van Sociale Zaken, 
nadat klager ambtenaar was geworden, 
buiten beschouwing kan blijven, aangezien 
deze toezending niet door eenige wetsbe
paling wordt voorgeschreven en de belang
hebbenden, ook al worden zij niet uitdruk
kelijk op hun recht tot inkoop gewezen, zelf 
verantwoordelijk zijn voor het tijdig geldend 
maken hunner rechten; 

0. dat klager dus door eigen onoplettend
heid den in artikel 40, rste lid, gegeven ter
mijn heeft overschreden door pas op 3 Octo
ber 1942 zijn aanvrage om inkoop in te dienen; 

0. dat bij de bestreden beslissing mits
dien terecht klagers bezwaren tegen de be
slissing van 21 Juli 1943 zijn afgewezen, zoo
dat eerstgenoemde beslissing moet worden 
bevestigd; 

Recht doende in naam der Koningin l 
Bevestigt de bestreden beslissing, 

(A.B.) 
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8 Februari z946. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Vleeschkeuringswet 1919 
art. 29). 

De Vleeschkeuringswet kent eener
zijds den maatregel van vernietiging, an
derzijds dien van onbruikbaarmaking 
voor voedsel van mensch en dier. 

De rechthebbende op een goed, dat na 
onbruikbaarmaking nog kan dienen voor 
zekere doeleinden, behoudt den eigen
dom daarvan, nu de wet aan de over
heid niet de bevoegdheid heeft gegeven 
zich dit goed toe te eigenen. 

Het Hof heeft terecht den Staat tot 
vergoeding van de waarde van het afval
product verplicht geacht. 

De Staat der Nederlanden, eischer tot cas
satie van een op 28 Juni 1943 door het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage tusschen partijen 
gewezen arrest (N. J. 1944 no. 276, Red.), 
adv. Jhr. Mr. G. W. van der Does; 

tegen: 
de N.V. Rotterdamsche Vethandel en Vet
smelterij Gebroeders Smilde, gevestigd en 
kantoorhoudende te Rotterdam, verweerster 
in cassatie, adv. Mr. A. E. J. Nysjngh. 

D e Hooge Raad, enz.; 
0. dat ujt het bestreden arrest blijkt: 
dat de vennootschap den Staat heeft ge-

dagvaard voor de Arr.-Rechbank te 's-Gra
venhage en heeft gevorderd den Staat te 
veroordeelen om aan haar te betalen f 551.28 
met rente, daartoe stellende: ,,dat zij in de 
jaren 1936 tot en met 1939 tal van hoeveel
heden voor consumptie bestemd geïmpor
teerd - haar toebehoorend - vet ter keu
ring heeft aangeboden aan den daartoe bij 
-de betreffende voorschriften aangewezen 
ambtenaar; 

"dat van die hoeveelheden telkens gedeeL 
ten door of vanwege dezen ambtenaar, in 
-diens hoedanigheid van Rijkskeuringsveearts 
en als orgaan van den Staat zijn afgekeurd 
in totaal 4594 K.G.; 

"dat dat vet door of vanwege genoemden 
ambtenaar voor voedsel voor mensch en 
dier onbruikbaar is gemaakt; 

,,dat deze onbruikbaarmaking aldus is ge
schied, dat waardevolle stoffen na de be
handeling overbleven; 

"dat de Staat zich deze stoffen zonder 
vergunning van Smilde en zonder recht 
heeft toegeëigend, althans daarover heeft 
beschikt en haar heeft onthouden, terwijl 
deze stoffen sindsdien zijn verbruikt; 

,,dat de Staat hiermede handelde onrecht
matig en hij in ieder geval verplicht is aan 
Smilde, zoo noodig bij wijze van schadever
goeding, de waarde dezer stoffen te vergoe
den; 

,,dat de waarde van deze stoffen kan wor
-den vastgesteld op gemiddeld f 0.12 per 
K.G., dus van de genoemde hoeveelheden 
op f 551.28;" 

dat de Staat daartegen onder meer heeft 
aangevoerd: ,,Met het vet is gehandeld over -
eenkomstig art. 29 van de wet van 25 Juli 
i919 S . 524 juncto het K. B. van 24 Mei 

1922 No. 79 (Stct. no. 103). Immers Smilde 
heeft het afgekeurde vet niet binnen twee
maal 24 uur weder uitgevoerd naar het land 
van herkomst en dus moest-het worden on
bruikbaar gemaakt op één der wijzen ver
meld in het K. B. Tusschen de verschillende 
methoden, genoemd in het K . B. heeft de 
overheid de keuze. In casu is gekozen de in 
het K . B. eerstgenoemde methode, namelijk 
behandeling in een destructor. Het woord 
destructor geeft reeds aan, dat een destruc
tor is een vernietigingsinrichting. De waar 
wordt dus vernietigd. Deze vernietiging was 
rechtmatig, daar Smilde het vet niet weder 
naar het land van herkomst heeft uitge
voerd. Zij heeft er in tegendeel de voorkeur 
aan gegeven het gebruikelijke afkeuringsbe
wijs te vragen, teneinde de partij voor reke
ning van haar verkoopers te laten;" 

dat de Staat voorts heeft gesteld, dat de 
afgekeurde hoeveelheden slechts 4205 K.G. 
hebben beloopen; 

0 . dat de Rechtbank bij vonnis van 26 
Juni 1942 de vennoc,tschap heeft toegelateT' 
door getuigen te bewijzen, dat 4594 K.G. 
van het haar in eigendom toebehoorende vet 
door den Staat is onbruikbaar gemaakt en 
dat, door elkaar, na het onbruikbaarmaken, 
gelijk geschied, meer dan 65 % en hoeveel 
meer, aan zoogenaamd technisch vet over
blijft; 

dat de Rechtbank daarbij heeft overwogen: 
"dat is komen vast te staan, dat de Staat 

krachtens het eenige art. van het K. B . . van 
24 Mei 1922 no. 79 het betreffende vet door 
behandeling in een destructor heeft onbruik
baar gemaakt en dat na die behandeling een 
stof is overgebleven - zoogenaamd tech
nisch vet-, welke handelswaarde heeft; 

"dat de overblijvende stof, vet blijft, zij 
het van mindere kwaliteit en voor mindere 
doeleinden geschikt en derhalve ten aanzien 
van het afgekeurde vet niet oplevert een 
nieuwe stof in den zin der wet; 

"dat uit het bovenoverwogene volgt, dat 
van vernietiging ten deze geen sprake is, 
dat voorts tenzij de wettelijke voorschriften 
anders bepalen, wat ten deze niet het geval 
is, ook niet in art. 29 van de Vleeschkeu
ringswet van 1919, hetgeen na het in het 
openbaar belang onbruikbaarmaken is over
gebleven van Smilde's eigendom, aan haar 
toebehoort vermits het onbruikbaar maken 
den eigendom niet doet verliezen; 

"dat het samenvoegen van de stoffen van 
meerdere eigenaren voor de behandeling in 
den destructor met de gevolgde vermenging, 
nimmer het recht op vergoeding der waarde 
- als gevolg van het niet teruggeven van 
de na het onbruikbaar maken overgebleven 
stoffen - voor den eigenaar doet verloren 
gaan en in dit geding niet anders wordt ge
vorderd dan vergoeding van die waarde;" 

0 . dat de Staat van dit vonnis in beroep 
is gekomen, terwijl de vennootschap inci
denteel in beroep is gekomen wat betreft de 
hoeveelheid vet, waarvoor zij schadevergoe
ding zou kunnen vorderen, zoomede wat be
treft den prijs van het na de destructie over
gebleven vet; 
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0. dat het Hof b ij het bestreden arrest 
op het incidenteel beroep het aan de ven
nootschap te bewijzen opgedragene aldus 
heeft aangevuld, dat deze ook moet bewij
zen, dat de prijs van het technisch vet meer, 
en hoeveel meer, dan f 12 per 100 K .G . be
draagt, met bevestiging van het vonnis voor 
het overige, daar het Hof de grieven van 
den Staat uit het principaal beroep onge
grond heeft geoordeeld; 

dat het Hof dienaangaande, voorzooveel 
thans nog van belang, heeft overwogen: 

,,dat de Staat aanvoert, dat door de be
werking in den destructor er een nieuwe 
stof zou ontstaan , waarvan de vervaardiger 
naar de bedoeling der regeling eigenaar zou 
zijn, waarbij de bedoeling niet geweest zou 
zijn de verplichting om den prijs der stof 
aan den voormaligen eigenaar te betalen; 

dat naar de meening van het Hof voor
eerst géén nieuwe stof ontstaan is, doch het 
vet na onbruikbaarmaking voor consumptie 
vet gebleven is, en dat er bovendien niets 
te bespeuren valt van een bedoeling om de 
verplichting om den prijs te betalen hier uit 
te sluiten, zoodat ook dit gedeelte der grief 
faalt; 

dat de Staat zich nog beroept op art. 29 
lid 2 van de Vleeschkeuringswet 1919, welk 
artikel er van uit zou gaan, dat àf ·terug
voering plaats vindt àf de betrokkene de 
stof prijs geeft, dit wil zeggen den eigendom 
verliest ; 

dat in genoemd artikel van het verliezen 
van eigendom, bestaande in het prijs geven 
van de stof, niets gelezen kan worden, en er 
voor den Staat ook geen aanleiding is om 
bij pleidooi aan Smilde te verwijten, dat 
deze in den eigendom ten onrechte een 
"sacreel'', ,,sacramenteel" of "sacraal" recht 
ziet, daar onverschillig welke waarde men 
aan het recht van eigendom uit rechtsphilo
sophisch of politiek oogpunt toekent, de 
overheid krachtens art. 158 der Grondwet 
alleen dan den eigendom mag onteigenen, 
indien de wet dit toelaat, wat in vorenge
noemd art. 29 niet het geval is, gevende dit 
artikel in zijn tweede lid slechts de keuze 
tusschen terugvoering àf onbruikbaarma
king, welke onbruikbaarmaking heeft te ge
schieden tegen schadeloosstelling, tenzij de 
wet het tegendeel bepaalt (Grondwet 159) , 
wat in casu niet het geval is, redenen waar
om ook dit gedeelte van de eerste grief 
faalt;" 

0 . dat de Staat het arrest aanvalt met 
het navolgende middel van cassatie : 

S. of v. t . van de artt. 48 Rv., 661 B . W ., 
158 en 159 Grondwet, II van de Additio
neele Bepalingen toi: de Grondwet, 2 en 29 
Vleeschkeuringswet, S. 1919 No. 524, bene
vens het eenig art. van het K. B . van 24 
Mei 1922 No. 79, Stct. No. 103, omdat het 
Hof de stelling dat art. 29 lid 2 Vleeschkeu
ringswet ervan uitgaat, dat àf terugvoering 
plaats vindt àf betrokkene de stof prijs geeft 
en den eigendom verliest, heeft verworpen, 
zulks ten onrechte, 

primo : omdat de regel, dat onbruikbaar
making heeft te geschieden tegen schade-

loosstelling, tenzij de wet het tegendeel be
paalt, weliswaar in het door het Hof aan
gehaalde grondwetsartikel is neergelegd, 
doch dit grondwetsartikel tengevolge van 
art. II Additioneele Bepalingen nooit van 
kracht is geworden; 

secundo: omdat art. 29 Vleeschkeurings
wet, althans dit artikel juncto het eenig art. 
van bovenbedoeld K. B., althans het eenig_ 
art. van dit K. B., wel medebrengt dat be
langhebbende, indien hij geen gebruik maakt. 
van de gelegenheid tot terugvoer naar het 
land van herkomst, geacht moet worden de 
stof te hebben prijsgegeven, althans den 
eigendom verliest, in elk geval krachtens 
deze artikelen den eigendom verliest door 
behandeling in een destructor, daar destruc
tie beteekent vernietiging van de zaak a ls. 
zoodanig en de in de bovenbedoelde artike
len neergelegde bijzondere regeling niet. 
voorziet in een verplichting iets te betalen 
of te vergoeden of terug te geven; 

0. dienaangaande: 
dat de Vleeschkeuringswet S . 1919 no. 

524 eenerzijds kent den maatregel van ver
nietiging (art. 4), anderzijds dien van on
bruikbaarmaking voor voedsel van mensch 
en dier (artt. 4, 15, 18, 29); 

dat ten opzichte van de goederen, die 
door laatstgemelden maatregel getroffen 
worden, zoowel blijkens de bewoordingen, 
waarin de maatregel is omschreven, als blij 
kens de tegenstelling met het begrip ver
nietiging, de mogelijkheid open blijft van 
een gebruik tot andere doeleinden dan voor 
voedsel voor mensch en dier; 

dat dit bevestiging vindt in de parlemen
taire behandeling van het ontwerp van wet. 
in de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 
waar de Regeering naar aanleiding van een 
opmerking in het Voorloopig Verslag, dat. 
men het in art. 4, derde lid, gegeven voor
schrift van onbruikbaar maken in zijn alge
meenheid te gestreng achtte, aan het ant
woord, dat het voorschrift vanwege te duch
ten knoeierijen niet zwakker mag worden 
gegeven, heeft toegevoegd, dat, voor zoover 
verwerking tot meststof of andere stof mo
gelijk is, die zooveel mogelijk zal worden 
bevorderd; 

dat voorts duidelijk is, dat de rechtheb
bende op een goed, dat na een dergelijke 
onbruikbaarmaking nog kan dienen voor ze
kere doeleinden, den eigendom daarvan be
houdt, nu de wet aan de overheid niet d e 
bevoegdheid heeft gegeven zich dit goed toe 
te eigenen ; 

dat uit den aard der zaak in een bepaald 
geval een eigenaar den eigendom kan ver
liezen door het goed opzettelijk prijs te ge
ven , doch in art. 29 allerminst te lezen valt, 
dat een belanghebbende, die het afgekeurde 
vleesch niet wederom wil uitvoeren naar het 
land van herkomst, vermoed moet worden 
afstand van zijn eigendom te doen, nog 
daargelaten dat een bepaling, welke een zoo_ 
danig niet voor tegenbewijs vatbaar ver
moeden zou voorschrijven, feitelijk niet an
ders zou zijn dan een onteigening zonder 
schadevergoeding van een goed, dat nog 
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beperkte gebruikswaarde heeft; 
dat derhalve de onder secundo in de eerste 

plaats voorgedragen stelling ongegrond is, 
terwijl de stelling, dat destructie beteekent 
vernietiging van de zaak, den Staat reeds 
hierom niet kan baten, omdat het tot sta
ving daarvan ingeroepen K. B. van 24 M ei 
1922 no. 79,(Stct. no. 103), gegeven ter uit
voering van het tweede lid van art. 29, niet 
rept van destructie, doch van behandeling 
in een destructor, en volgens 's Hofs feite
lijke vaststelling het op die wijze voor con
sumptie onbruikbaar gemaakte vet, vet is 
gebleven; 

dat ten slotte de omstandigheid, dat de 
wet geen regeling geeft van de schadever
goeding ter zake van het niet teruggeven 
van het betrekkelijk bruikbare goed, geree
delijk haar verklaring vindt hierin, dat de 
wetgever er van uitgegaan is, dat het goed 
aan den rechthebbende moet worden terug
gegeven; 

dat derhalve alle onder secundo voorge
dragen grieven falen; 

dat daaruit volgt, dat het Hof een juiste 
beslissing heeft gegeven, waaraan niet af
doet, dat het Hof bij zijn beschouwingen 
omtrent de Grondwet - naar het middel 
onder primo terecht aanvoert - over het 
hoofd heeft gezien, dat het vermelde art. in 
verband met de Additioneele Artikelen, nim_ 
m er van kracht is geworden; 

Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt den Staat in de kosten der 

voorziening in cassatie. (Salaris f 400). 

Conclusie Adv.-Gen. Mr. Wijnveldt. 

Post alia: 
De Gebr. Smilde hebben eenige hoeveel

heden ongesmolten dierlijk vet, dat voor de 
consumptie bestemd was ingevoerd, en dit 
vet, hetwelk krachtens art. 2 lid 1a der 
Vleeschkeuringswet (S. 1919, No. 524) 
"vleesch" is, werd afgekeurd (art. 27 der 
wet). 

Art. 29 lid 2 der Wet zegt vervolgens wat 
met dit ingevoerde en afgekeurde vleesch 
gebeuren moet. Het wordt volgens de door 
de Kroon te geven voorschriften onbruik
baar gemaakt voor voedsel voor mensch en 
dier, tenzij het binnen tweemaal vier en 
twintig uren door de belanghebbenden 
wordt uitgevoerd naar het land van her
komst. Van deze laatste bevoegdheid heb
ben de Gebr. Smilde niet gebruik gemaakt, 
zoodat het vleesch (vet) onbruikbaar is ge
maakt voor voedsel voor mensch en dier 
volgens bedoelde voorschriften, welke te 
vinden zijn in het Kon. Besluit van 24 Mei 
1922, No. 79 (Ned. Stct. No. 103) . Dit Be
sluit geeft in zijn eenig artikel daartoe twee 
manieren aan, n.l. 1e door behandeling in 
een destructor en 2e door, na verkleinen -
d.w.z. nadat het in stukjes gehakt of ge
sneden is - het vleesch te vermengen met 
dierlijke olie, kalk of andere stoffen. 

Met de hoeveelheden vet, waarover deze 
procedure loopt, is de eerste wijze van on- · 
bruikbaarmaken gevolgd. Wel is in afwach-

ting van de destructie eenige creoline over 
de partijen gegoten, doch dit was slechts om 
mogelijke fraude te voorkomen vóór de par
tijen naar den destructor werden gebracht, 
en leverde niet de werkwijze van de tweede 
methode op, daar de hoeveelheden niet ver
kleind en met creoline vermengd zijn. 

Bij de behandeling in den destructor ont
staan twee afvalproducten, n.l. technisch 
vet, en wanneer het afgekeurd vleesch in 
den gewonen zin van het woord betreft, ook 
diermeel. 

De vraag, welke in dit proces gesteld 
wordt, is thans : aan wien komt de eigendom 
dezer afvalproducten toe. 

Ter beantwoording hiervan moet m. i. ge
let worden op het onderscheid, dat de wet 
maakt tusschen "vernietigen" en "onbruik
baar maken", termen welke de Wet ge
bruikt in art. 4 lid 3. Daar wordt gezegd, 
dat doodgeboren dieren, enz. worden ver
nietigd, tenzij het vleesch overeenkomstig 
de daarvoor vastgestelde voorschriften voor 
voedsel voor mensch en dier onbruikbaa,
wordt gemaakt. 

In de Memorie van Antwoord op de be
handeling van dit artikel (Handelingen 
Tweede Kamer, 1913/1944 no. 61) wijst de 
Regeering er nadrukkelijk op, dat "onbruik
baar maken" niet hetzelfde beteekent als 
"vernietigen". Echter wilde de Regeering er 
wat het eigendomsrecht betreft ongetwijfeld 
dezelfde gevolgen aan verbinden, want zij 
zegt verder, dat in de gevallen, waarin ver
nietiging of onbruikbaarmaking van vleesch 
zal moeten plaats vinden, men te doen heeft 
met absoluut ondeugdelijke, zelfs schadelijke 
waar. Al ware art. 152, eerste lid der Grond
wet ( oude nummering) reeds in werking ge
treden, zeggen de Ministers, dan zou er alle 
aanleiding zijn, daarom bij deze wet schade
loosstelling uit te sluiten. Voor toekenning 
daarvan bestaat naar de meening van on
dergeteekenden (de Ministers van Binnen
landsche Zaken en van Landbouw, Nijver
heid en Handel) geen enkele reden. Er 
wordt in de bedoelde gevallen geen schade 
geleden, omdat het gaat om een onverhan
delbaar en onverbruikbaar product. 

In denzelfden geest spreekt Dr. Th. van 
Luijtelaar in zijn proefschrift " Het Destruc
tiewezen in Nederland" (Handelshooge
school-Uitg. Alphen aan den Rijn, Samson, 
1941). Hij zegt, dat het destructiemateriaal 
op grond van een gebrek aan de zaak zelve, 
voor den oorspronkelijken eigenaar waarde
loos is en hem voor de vernietiging daarvan 
op overheidsbevel geen schadeloosstelling 
toekomt. Men zou hier, volgens deze schrij
ver te doen hebben met een nieuwe, door 
het administratief recht geschapen wijze 
van eigendomsvernietiging, geschapen om
dat de overheid het wil om het algemeen 
belang te dienen. 

Uit dit alles blijkt ongetwijfeld de bedoe
ling van de Regeering destijds, doch dit 
neemt naar mijn oordeel niet weg, dat nu 
in de Wet geen nadere regeling is getroffen, 
niet met zoovele woorden is vastgelegd, dat 
de oorspronkelijke eigenaar zijn rechten op 
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de afgekeurde goederen verliest. Alleen 
blijkt, dat de Regeering meent, dat er geen 
reden is voor schadeloosstelling. De Gebr. 
Smilde hebben het voor voedsel onbruikbaar 
gemaakte vet van den Staat niet meer te
ruggekregen en vorderen thans schadever
goeding voor het feit, dat de Staat onrecht
matig over hun eigendom beschikt heeft, 
door de waar ter beschikking aan een par
ticulier destructiebedrijf te stellen. De Staat 
had geen wettelijk hem toegekend eigen
domsrecht en het tegendeel valt n iet zonder 
meer af te leiden uit de omstandigheid, dat 
in de wettelijke regelingen een vergoedings
tarief ontbreekt. 

De gevolgen voor een beslissing in den 
door mij aangegeven zin zijn inderdaad van 
verre strekking, doch kunnen volgens mijn 
'lpvatting alleen ondervangen worden door 
wetswijziging, b .v. in den zin van art. 12 
der Waterstaatswet 1900. 

De in het middel aangehaalde artikelen 
zijn niet toepasselijk. Art. 661 B. W. niet, 
omdat het voor de consumptie bedoelde vet 
na de behandeling in den destructor vet is 
gebleven, zij het alleen geoorloofd het te 
gebruiken voor technisch vet. Art. 159 
Grondwet, waarover het Hof spreekt speelt 
geen rol, daar het Hof blijkbaar over het 
hoofd heeft gezien, dat deze bepaling door 
art. II Additioneele Bepalingen buiten wer
king wordt gehouden. Art. 29 der Vleesch
keuringswet tenslotte geeft den Staat alleen 
de bevoegdheid tot onbruikbaarmaking van 
voedsel voor mensch en dier, doch regelt 
niet. evenmin als eenige andere bepaling 
den eigendomsovergang aan den Staat door 
verbeurdverklaring of onteigening, ook het 
Kon. Besluit besluit niets dienaangaande, 
:zelfs niet omtrent vernietiging. 

Evenmin valt uit art. 29 der Wet en het 
Kon. Besluit af te leiden, dat - zooals het 
middel onder secundo stelt -, de Gebr. 
Smilde, omdat zij geen gebruik hebben ge
maakt van de gelegenheid het vet terug te 
voeren naar het land van herkomst, geacht 
moeten worden de stof "te hebben prijsge
geven, althans den eigendom verliezen". 

Ik concludeer derhalve tot verwerping van 
het beroep met veroordeeling van eischer in 
de kosten dezer procedure. 

(N. J.) 

.IJ Februari z946. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
72). 

Gelet op de zeer bijzondere omstan
digheden, waaronder ons land tijdens de 
bezetting verkeerde, is het niet gerecht
vaardigd, het appelleerend schoolbe
stuur, dat te goeder trouw in de ver
onderstelling kan hebben geleefd, dat 
het niet raadzaam was, in dien tijd een 
aanvrage tot medewerking in te dienen 
en te gelegener tijd de aanvrage nog zou 
kunnen worden ingezonden, de mede
werking in dezen te onthouden, en dit te 

minder nu het gemeentebestuur achter
af heeft verklaard tegen een gunstige 
beslissing in dezen geen bezwaar t e heb
ben. Er zijn mitsdien termen, hier een 
geval van hooge uitzondering aanwezig 
te achten, waarin, al betrof het geen 
spoedvoorziening, het gemeentebestuur 
toch de aanvrage tot medewerking met 
betrekking tot de reeds tot stand geko
men verandering van inrichting in be
handeling had behooren te nemen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
B eschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der bijzondere lagere school 
te Hommerts 77a, gemeente Wij mbritsera
deel, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Friesland van 8 Augustus 1945, No. 69, 2e 
afdeeling F, tot ongegrondverklaring van het 
beroep van den appellant tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders van Wijm
britseradeel van 7 Mei 1945, waarbij de 
overeenkomstig art. 72 der Lager-Onderwijs_ 
wet 1920 gevraagde medewerking ten be
hoeve van de aansluiting aan de water
leiding van de bovengenoemde school is ge
weigerd; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 Januari 1946, No. 2; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 5 Februari 1946, No. 696, Afdeeling 
Lager Onderwijs; 

0 . dat burgemeester en wethouders van 
Wijmbritseradeel, waarnemende de taak van 
den raad dier gemeente, bij besluit van 7 
Mei 1945 afwijzend hebben beschikt op het 
verzoek van het schoolbestuur om overeen
komstig art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
uit de gemeentekas vergoed te mogen krij 
gen de kosten , welke het heeft moeten ma
ken om zijn school aan de waterleiding aan 
te sluiten, daarbij overwegende, dat blijkens 
het verzoekschrift de werkzaamheden be
treffende den aanleg van de waterleiding 
reeds zijn voltooid; dat volgens de geldende 
jurisprudentie aan art. 72 der Lager-Onder
wijswet 1920 geen aanspraak op medewer
king van de gemeente kan worden ontleend 
voor een verandering van inrichting, welke 
door het schoolbestuur van tevoren reeds is 
tot stand gebracht; dat slechts in zeer bij 
zondere gevallen, waarbij een onmiddellijke 
voorziening moet worden getroffen, het 
schoolbestuur volgens de jurisprudentie ge
rechtigd is, alvorens een aanvraag ex art. 72 
der Lager-Onderwijswet 1920 bij de ge
meente in te dienen, de werkzaamheden te 
doen uitvoeren; dat de aanleg van de wa
terleiding niet tot deze gevallen kan worden 
gerekend; dat de Lager-Onderwijswet 1920 
geen ruimte biedt om in deze aan het ver
zoek van het schoolbestuur te voldoen; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit be
sluit bij Ged. Staten van Friesland in be
roep was gekomen, dit college bij zijn be
sluit van 8 Augustus 1945, No. 69, 2e afdee_ 
ling F ., het ingestelde beroep ongegrond 
heeft verklaard, daarbij overwegende, dat 

K 2663 
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ingevolge art. 72 der Lager-Onderwijswet ' 
1920 het bestuur eener rechtspersoonlijkheid 
bezittende instelling of vereeniging, welke 
de inrichting van het gebouw harer school 
wenscht te veranderen, tot den raad der ge_ 
meente, waarin de school is gevestigd, een 
aanvraag kan richten om, ten behoeve van 
die school, de voor de verandering van in
richting benoodigde gelden te ontvangen; 
dat in art. 77 eene regeling is getroffen om
trent het door burgemeester en wethouders 
met het schoolbestuur over de ingediende 
aanvrage te plegen overleg; dat, met het 
oog op het voorgaande, de aanvrage om 
medewerking ex art. 72 vóór de totstand
brenging der aan de verandering van inrich
ting verbonden werkzaamheden behoort te 
geschieden, aangezien anders de gelegenheid 
tot toepassing van art. 77 zou ontbreken; 
dat volgens de geldende jurisprudentie af
wijking van dezen regel slechts is toege
staan, indien het schoolbestuur aannemelijk 
maakt, äat zoodanig spoedgeval aanwezig 
was, dat de beschikking op een in te dienen 
aanvrage niet kon worden afgewacht; dat 
in casu de aansluiting van het gebouw der 
bijzondere lagere school te Hommerts aan 
de waterleiding betrof een geval van ver
andering van inrichting, vallende onder de 
toepassing van de artt. 72 en volgende der 
Lager-Onderwijswet 1920; dat uit de stuk
ken is gebleken, dat, in tegenstelling met de 
bewering van den appellant van het tegen
deel, de aansluiting op 27 Maart 1945 reeds 
had plaats gehad, zoodat behoudens de aan
wezigheid van een spoedgeval, in dien zin, 
dat niet op de beschikking op de aanvrage 
om medewerking kon worden gewacht, moet 
worden aangenomen, dat het schoolbestuur 
geen aanspraak op inwilliging der achteraf 
ingediende aanvrage kon doen gelden; dat, 
wat dit punt betreft, zich geen omstandig
heden hebben voorgedaan, welke een onver
wijlde uitvoering der werkzaamheden nood
zakelijk maakten; dat de appellant zich ook 
niet op de aanwezigheid van een spoedgeval 
beroept, maar betoogt, dat het hier zou be
treffen een bijzonder geval, waarin volgens 
de geldende jurisprudentie van art. 72 der 
wet de inwilliging van het verzoek geoor
loofd zou zijn, aangezien hij, appellant, niet 
op eigen initiatief tot de verandering van 
inrichting is overgegaan, maar hiertoe van 
overheidswege genoodzaakt is; dat, afgezien 
van de vraag, of inderdaad op dezen grond 
de aanvraag voor inwilliging in aanmerking 
zou kunnen komen, i. c. van overheidsdwang 
geen sprake was, nu, naar burgemeester en 
wethouders hebben toegelicht, de verplich
ting tot aansluiting aan de waterleiding 
krachtens besluit van den burgemeester van 
13 Maart 1942 gold voor "woningen" en, 
blijkens de redactie van het desbetreffend 
artikel in de bouwverordening, hieronder 
niet viel een schoolgebouw; dat intusschen, 
wat hiervan zij, moet worden opgemerkt, 
dat, ook al zou het schoolbestuur tot aan
sluiting verplicht zijn geweest, deze ver
plichting het bestuur niet had ontslagen van 
zijne gehoudenheid tot tijdige naleving der 

L . 1945 

a~~- 72 en volgende van de Lager-Onder
WtJSWet 1920, voor welke naleving tijd en 
gelegenheid in voldoende mate aanwezig 
ware geweest; 

dat van het besluit van Ged. Staten het 
schoolbestuur in beroep is gekomen, daarbij 
aanvoerende, dat het vertegenwoordigd door 
twee zijner leden, in October 1942 een in
formatorisch bezoek aan de Secretarie der 
geme~1:1te Wijmbritseradeel heeft gebracht; 
dat ztJn bestuur toen niet op art. 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 is gewezen, maar 
dat gezegd werd, dat men toen in een tijd 
leefde, dat men niet te veel moest aanvra
gen, doch zooveel mogelijk saboteeren; dat 
het bestuur in dezen zelfden geest handelde, 
toen het met ingang van 1 December 1944 
een nieuw Hoofd aan zijn school benoemde 
buiten de toen geldende verordeningen om; 
dat het meende te handelen in den geest van 
de voorschriften, die door de toenmalige re
geering in Londen werden gegeven; 

0. dat hoewel als regel een aanvrage tot 
medewerking voor de verandering van in
richting in den zin van art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920 in verband met art. 77 
j O • art. 82 der wet behoort te geschieden 
voordat die verandering heeft plaatsgevon~ 
den, niettemin naar Ons oordeel in het on
derhavige geval het schoolbestuur in zijn 
aanvrage ontvankelijk mocht worden geacht; 

dat het toch, gelet op de zeer bijzondere 
omstandigheden, waaronder ons land toen
tertijd verkeerde, niet gerechtvaardigd zou 
mogen heeten den appellant, die te goeder 
trouw in de veronderstelling kan hebben 
geleefd, dat het niet raadzaam was, op het 
bedoelde tijdstip de aanvrage tot medewer
king in te dienen en dat te gelegener tijd de 
aanvrage nog zou kunnen worden ingezon
den, de ,in art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 bedoelde medewerking ten deze te onL 
houden en dit te minder nu burgemeester 
en wethouders achteraf hebben verklaard 
tegen een gunstige beslissing in deze geen 
bezwaar te hebben; 

dat mitsdien termen kunnen worden ge
vonden, hier een geval van hooge uitzon
dering aanwezig te achten, waarin, al betrof 
het geen spoedvoorziening, het gemeentebe
stuur toch de aanvrage tot medewerking 
met betrekking tot de reeds tot stand ge
komen verandering van inrichting in behan
deling had behooren te nemen; 

dat blijkens de overgelegde stukken de 
aanvrage niet overschrijdt de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs 
te stellen; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten ten on
rechte het tegen het besluit van burgemees
ter en wethouders ingestelde beroep onge
grond hebben verklaard, zoodat de gevraag
de medewerking alsnog moet worden ver
leend; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Friesland en van het 
besluit van burgemeester en wethouders van 
Wijmbritseradeel van 7 Mei 1945, te bepa-

2 
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len, dat de gevraagde medewerking alsnog 
behoort te worden verleend. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast enz. 

(A. B.) 

z5 Februari z946. ARREST van den Hoo
gen Raad. (R. 0. art. 19) . 

Het feit dat verzoeker tot October 
1944 lid is gebleven van de N.S.B., 
maakt een zóó ernstige inbreuk uit op 
de eer van den stand der advocaten, dat 
hij niet in de balie kan worden gehand
haafd. 

Het is onaanvaardbaar, dat een advo
caat en procureur, door zich van de lijst 
te laten schrappen, zich ter zake van 
feiten vóór die schrapping begaan zou 
vermogen te onttrekken aan de disci
plinaire jurisdictie van de organen, die 
belast zijn met het weren en beteugelen 
van de inbreuken en misslagen door ad
vocaten en procureurs begaan. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat de Raad aan verzoeker de straf van 

schrapping van de lijst heeft opgelegd, na te 
hebben overwogen: 

"dat Mr. X heeft verklaard, dat hij sedert 
1905 door naturalisatie Nederlander is, sedert 
1933 lid is geweest van de Nationaal Socia
listische Beweging en in October 1944 zijn 
lidmaatschap heeft opgezegd, omdat hij zich 
niet langer kon vereenigen met de leidende 
personen in deze partij ; 

dat hij door tijdens de bezetting lid te zijn 
van die partij en tot October 1944 te blijven, 
ondanks haar steeds duidelijker aan den dag 
tredend onvaderlandsch gedrag, zich schul
dig heeft gemaakt aan een zoo ernstigen in
breuk op de eer van den stand der Neder
landsche advocaten en procureurs, dat hij 
niet in de balie kan worden gehandhaafd; 

dat Mr. X zich de benoeming heeft laten 
welgevallen door den Duitschen bezetter tot 
Verwalter van het zich in Nederland bevin
dende vermogen van de A Ltd. te Londen en 
van dat v an Mevrouw de Wed. B., welke be
noemingen hij zonder eenigen dwang heeft 
aanvaard; 

dat deze benoemingen geschiedden in het 
bela ng van den bezetter, dus van den vijand 
en Mr. X door gemelde betrekkingen te aan
vaarden aan dien maatregel heeft medege
werkt ; dat de vrijwillige aanvaarding van 
genoemde betrekkingen inbreuk oplevert op 
de eer van den stand der advocaten en pro
cureurs en van zoodanigen aard is , dat ook 
om deze reden de handhaving van Mr. X in 
de balie uitgesloten is;" 

0. dat verzoeker in de eerste plaats ter 
ondersteuning van het tegen deze beschik
king op 9 Juli IQ4S ingestelde beroep heeft 
aangevoerd, dat hij in 19_13 lid der N.S.B. is 
geworden, wier programma geen enkele be
paling bevatte van een onvaderlandsch ka
rakter, maar slechts streefde naar het welzijn 
van het vaderland alleen door legale midde-

!en; dat hij voorts het oordeel van den Raad 
omtrent het aanvaarden van benoemingen 
tot Verwalter heeft bestreden; 

0. dat verzoeker op 3 October 1945 schrif
telijk heeft verzocht, dat de Griffier hem zal 
sc;hrappen van het Tableau der advocaten en 
van de lijst der procureurs, en dienvolgens 
de schrapping heeft plaats gevonden ; 

0 . dat verzoeker bij zijn eerste grief voor
bij ziet, dat de Raad aan verzoeker niet heeft 
verweten, dat hij in 1933 lid der N.S.B. is 
geworden, doch dat hij dit tot October 1944 
is gebleven; 

dat hij dusdoende steun heeft verleend aan 
de N"S.B. gedurende ettelijke jaren nadat 
zij zich had ontwikkeld tot een landsverra
derlijke organisatie; 

dat de Raad terecht van oordeel was, dat 
dit feit een zóó ernstige inbreuk uitmaakt op 
de eer van den stand der advocaten, dat hij 
niet in de balie kan worden gehandhaafd; 

dat in verband met de beslissing op de 
eerste grief de tweede buiten behandeling 
kan blijven; 

0 . dat de vraag rijst, of de uitgesproken 
straf van schrapping van de lijst in hooger 
beroep kan worden bekrachtigd, nu verzoe
kers naam reeds op grond van artikel II van 
Reglement III van het Tableau is geschrapt; 

0 . dat onaanvaardbaar is, dat een advo
caat en procureur, door zich van de lijst te 
laten schrappen, zich ter zake van feiten vóór 
die schzapping begaan zou vermogen te ont
·trekken aan de disciplinaire jurisdictie van 
de organen, die belast zijn met - naar art. 
30, lid 4, het uitdrukt - het weren en be-_ 
teugelen van de inbreuken en misslagen door 
advocaten en procureurs begaan; 

dat de straf van "schrapping van de lijst" 
materieel de beteekenis heeft van uitstooting 
uit de orde van advocaten en aan het opleg
gen van die straf niet in den weg staat het 
feit, dat verzoekers naam op zijn verzoek 
reeds op het Tableau is doorgehaald, welke 
omstandigheid alleen meebrengt, dat het 
formeele schrappen van den naam op die lijst 
niet meer kan plaats vinden; 

Bekrachtigt de beschikking van den Raad 
van Toezicht en Discipline. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
Aan de bespreking van requestrants grie

ven zal vooraf moeten gaan de beantwoor
ding van de vraag, welk gevolg is te verbin
den aan een bij de stukken aanwezig schrij
ven dd. 3 October 1945, waarbij requestrant 
verzocht om door den Griffier van Uwen 
Raad te worden geschrapt van het tableau 
der advocaten en procureurs. Voor zoover 
mij bekend, heeft de Heer Griffier tot heden 
aan dit verzoek niet voldaan, doch, al ware 
zulks wel geschied, dan nog meen ik, dat het 
ingestelde hooger beroep tegen de beslissing 
van den Raad van Toezicht, gegeven op een 
tijdstip, waarop requestrant's naam op het 
tableau voorkwam en hij dus aan het tucht
recht van den Raad was onderworpen, voor 
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behandeling vatbaar blijft. Het hooger be
roep onderwerpt immers aan het oordeel van 
Uwen Raad, of de Raad van Toezicht al dan 
niet terecht op grond van de vastgestelde 
feiten aan requestrant de disciplinaire straf 
van schrapping van de lijst heeft opgelegd . 
Deze straf draagt - ook blijkens het daar
aan toegevoegde besluit tot openbaarmaking 
- m.i. een geheel ander karakter, dan de 
schrapping van het tableau ingevolge art. 11 
of art. 14 lid .'i van Reglement III. Deze laat
ste toch is, naar het mij voorkomt, een bloot 
huishoudelijke maatregel van orde, terwijl de 
schrapping van de lijst, bedoeld bij art. 30, 
lid 4, sub 4 ° Reglement III, als disciplinaire 
straf, neerkomt op uitstooting van den be
trokkene door en uit den kring van zijne 
ambtgenooten, met wie hij deel uitmaakte 
van de Orde. 

De benaming van deze straf "schrapping 
van de lijst" schijnt, ofschoon de wet dien
aangaande zwijgt, wel er op te wijzen, dat 
zij hare formeele uitvoering zal vinden door 
gelijke handeling van den Griffier, als hier
boven bedoeld, nu de wet, voorzoover ik zie, 
geen aanknoopingspunt schijnt te bieden om 
een onderscheid te maken tusschen "tableau" 
en "lijst". (Zie overigens omtrent het ta
bleau : Carré, Les Lois de l'organisation et de 
la Compétence des Juridictions Civiles II 
p. 16g v.). Het wezen dezer straf ligt echter 
m.i . niet in de bedoelde handeling, doch in de 
uitstooting van den betrokken advocaat (pro
cureur) uit de orde. Schrapping op eigen 
verzoek heeft daarom, naar het mij voor
komt, niet den minsten invloed op de beslis
sing van den Raad van Toezicht, waarbij den 
verzoeker de straf van "schrapping van de 
lijst," is opgelegd. Naar mijne meening zal 
dan ook aan de behandeling van requestrants 
hooger beroep eene op eigen verzoek ge
volgde schrapping van het tableau niet in 
den weg staan. 

In onze jurisprudentie en literatuur heb ik 
omtrent het onderwerpelijke vraagstuk niets 
gevonden. In B elgië wordt aangenomen, dat 
-een advocaat, die niet meer op het tableau is 
ingeschreven, toch onderworpen blijft aan de 
tuchtrechtspraak van den Raad van Toe
zicht ter zake -van misslagen, begaan ten 
tijde, dat hij nog was ingeschreven (vg. Rép. 
Prat du Droit Beige i.v. ,,Avocat" No. 369 en 
No . . ,11, Hof Brussel 2.5 Mei 1887, Pasier
Belge 1887 II , 2.59). Voorts moge ik wijzen 
op Hof Gent 28 Juni 191g Pasier-Belge 1919, 
II , 148: ,,Un avocat simplement amis au ta
bleau à raison de sa nomination à des fonc
tions judiciaires, peut encore ultérieurement 
être raijé. (Rép. voorm. i.v. ,,Avocat" No. 
370). Men lette op het hier gemaakte onder
scheid tusschen "omission" en "radiation". 
Het eerste doelt blijkbaar op de schrapping 
van het tableau, als bedoeld in ons artikel 11 
Reglement III, het tweede op "schrapping 
van de lijst", bedoeld in art. 30 lid 4, sub 4 °, 
van dat Reglement. 

In Frankrijk schijnt men evenzoo te oor
deelen vg. Dalloz Rép. prat, i.v. ,,Avocat" 
no. 2.58: ,,Tout avocat même Ie batonnier, 

est justiciable du conseil de discipline. Il suf
fit pour cela qu'il soit inserit au moment au 
la faute a été commise" (C.d.C. reg. 8 Janv. 
1838 Recueil Gén. des Lois et des Arrêts De
villineuve et Carette .~8.I.266) en voorts: ,,Un 
avocat ne peut donc pas ce Soustraire à la 
juridiction du conseil en donnant sa démis
sion (Nancy 6 Janv. 187s D .P.76.5.51; Bru
xelles 25 Mai 1887 D.P.88-2-102). 

Mag men een en ander ook ten onzent 
doen gelden t en aanzien van de behandeling 
voor den Raad van Toezicht, dan bestaat er 
m.i. geen grond om het niet mede van toe
passing te oordeelen in hooger beroep. Naar 
mijn gevoelen zijn er alle termen om voren
bedoeld standpunt ook voor ons recht het 
juiste te achten. De Raad van Toezicht is 
immers belast met de zorg voor de eer van 
den stand der advocaten en procureurs en 
moet ter vervulling van die taak wegens in
breuken en misslagen, waarbij die eer wordt 
aangerand, straffen kunnen opleggen, zoo 
noodig en d esgewenscht ook aan hem, die, 
hoewel die hoedanigheid niet meer bezitten-• 
de, evenwel, terwijl hij nog advocaat of pro
cureur was, aan deze eer heeft te kort gedaan. 
I k moge nog opmerken, dat in België en 
Frankrijk ten aanzien van de procureurs ook 
wel anders schijnt te worden geoordeeld. (Vg. 
Rép.prat. du DroitBelge i.v.,,avoué"No.80). 
Dit staat dan echter vermoedelijk in verband 
met hunne benoeming door het Staatshoofd, 
t engevolge waarvan zij, evenals de notaris
sen e.a. als "officiers ministériels" worden 
beschouwd en door hun ontslag de qualiteit 
van ambtenaar verliezen. Ten onzent be
staat er m.i. echter geen grond om ten dezen 

tusschen advocaten en procureurs onderscheid 
te maken. Naar mijne meening blijft dus het 
hooger beroep voor behandeling vatbaar, ook 
al zoude requestrant reeds door den Griffier 
van het tableau zijn geschrapt. Wat de door 
requestrant aangevoerde grieven betreft, wil 
het mij voorkomen , dat requestrant voorbij 
ziet, dat hem in de bestreden beslissing niet 
zonder meer wordt verweten dat hij lid der 
Nationaal Socialistische Beweging is ge
weest tij dens de bezetting en tot October 
1944 lid van die beweging is gebleven, on
danks haar steeds duidelijker aan den dag 
tredend onvaderlandsch gedrag. Terecht 
heeft de Raad m.i. hieruit afgeleid, dat re
questrant zich hierdoor heeft schuldig ge
maakt aan eene zoo ernstige inbreuk op de 
eer der Nederlandsche advocaten en procu
reurs , dat hii niet in de balie kan worden ge
handhaafd. Het zelfde geldt, naar mijne mee
ning, van de door requestrant aanvaarde be
noemingen tot "Verwalter" van de zich in 
Nederland bevindende vermogens, in de be
schikking bedoeld, waardoor requestrant im
m ers inderdaad heeft medegewerkt aan maat
regelen in het belang van den bezetter. 

Aangezien requestrants grieven mij mits
dien ongegrond voorkomen, concludeer ik tot 
bevestiging van de beschikking waarvan be-
roep. 

(N. J.) 
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zB Februari z946. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Alg. Rijks
ambtenarenreglement art. 80. Landoor
logsreglement art. 52). 

Klager heeft geweigerd zijn ambte
lijke medewerking te verleenen aan den 
bouw eener telefoonlijn ten behoeve van 
de Duitsche Weermacht. Hij beroept 
zich op art. 52 van het Landoorlogsre
glement. 

Ten onrechte is hij gestraft, want hij 
heeft zich gedragen als Nederlandsch 
ambtenaar, die zijn plicht op nauwge
zette wijze is nagekomen en aan wien 
ter zake niets valt te verwijten. 

Uitspraak in zake: 
G. K., voorheen wonende te Hengelo (0.), 

thans wonende t e Leeuwarden, klager, in per
soon ter openbare terechtzitting verschenen, 
bijgestaan door Mr. P. J. Jebbink, advocaat 
te Hengelo (0.), als raadsman, 

tegen: 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, thans 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, ver
weerder, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per

sonen; 
· Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 

0 . dat de toenmalige loco-Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken bij besluit van 12 October 
1944-

Gelet op paragraaf 2, lid 1, 1sten volzin 
van de Verordening N°. 108/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche Gebied (Vierde Verordening be
treffende bijzondere maatregelen op admini
stratief-rechtelijk gebied), gelet ook op de 
Verordening d.d. 13 September 1940 van den 
Rijkscommissaris, betreffende de regeling 
van de rechtspositie (rechtliche und finan
zielle Verhältnisse) van ambtenaren en overig 
personeel, alsmede van bepaalde beëedigde 
personen, gelet voorts op het bepaalde in de 
artikelen 83 A.R.R. en 48 D.A.P.T.T. en na 
overweging dat den referendaris 2e klasse der 
P.T.T. G. K. te Hengelo (0.) Telefoondis
trict, is aangezegd, dat het voornemen be
staat hem te straffen met ontslag, zulks 
omdat hij heeft geweigerd medewerking 
te verleenen aan den bouw van een boven- · 
grondsche lijn van Harreveld naar Varsse
veld ten behoeve van de Duitsche Weer
macht, en dat genoemde referendaris 2e 
klasse tijdig heeft verzocht de P ermanente 
Commissie van beroep voor het Staatsbe
drijf der P.T.T. te doen hooren, voordac de 
straf zal worden opgelegd, welke commissie 
heeft geadviseerd aan het voornemen om 
klager te straffen met ontslag geen uitvoe
ring te geven; gezien het advies van den 
Directeur-Generaal der P.T.T. van 12 Octo
ber 1944, N°. 344 S en voorts onder overwe
ging dat klager in 1941, staande voor een 
soortgelijke opdracht, van den toenmaligen 
Directeur-Generaal der P.T.T. de aanwij
zing ontving, in overeenstemming met het 

oordeel van de Regeering, dat de bedoedel 
werkzaamheden, op grond van het Land
oor!ogsreglement, geëischt konden worden; 

dat klager uit die aanwijzing geen leering 
heeft getrokken en dat klager in 1943 na
drukkelijk voor de gevolgen van een weige
ring is gewaarschuwd, doch niettemin in 
zijn weigering volhardde, waardoor het ont
slag uit den dienst onvermijdelijk is gewor
den -

heeft goedgevonden aan klager te doen 
kennen: dat, in afwijking van het advies 
der voornoemde Commissie, aan hem ontslag 
wordt verleend met ingang van 16 October 
1944; 

0. dat klager van dit besluit, hetwelk hem 
is uitgereikt op 31 October 1944, tijdig in 
beroep is gekomen en op de bij klaagschrift 
aangevoerde gronden heeft verzocht dat 
besluit te vernietigen, de hem opgelegde 
straf van ontslag uit den dienst m et ingang 
van 16 October 1944 ongedaan te maken en 
te verklaren, dat hij zich niet aan eenig 
plichtsverzuim of ander laakbaar feit, of 
dienstweigering heeft schuldig gemaakt, al
thans dat de betrokken hem verstrekte op
dracht of last hem niet rechtmatig is ver
strekt, voorts met bepaling, dat aan hem 
zal worden uitgekeerd zijn bezoldiging van 
den datum af zijner schorsing met inhouding 
van de geheele bezoldiging, zijnde 1 Novem
ber 1943, en voorts dat hem zullen worden 
vergoed alle te dezer zake gemaakte kosten; 

0 . dat verweerder niet tijdig van contra
memorie heeft gediend; 

In rechte: 
0. dat ter beslechting van het onderhavige 

geschil moet worden beantw?ord de vraag, 
of het bestreden strafbeslmt op een der 
gronden, aangegeven in artikel 58, lid 1, der 
Ambtenarenwet 1929, kan worden aange
tast; 

0. te dien aanzien dat de Raad in de eerste 
plaats wil onderzoeken of dat besluit feite 
lijk of rechtens met eenig toepasselijk alge
meen verbindend voorschrift strijdt; 

0 . dat voor den Raad op grond van de 
gedingstukken vaststaat en door klager ook 
ten volle wordt erkend, dat hem op 13 Aug. 
1943 in zijn hoedanigheid van referendaris• 
2e klasse der P.T.T. - chef van den buiten
dienst - opdracht is verstrekt vanwege de 
Directie van den technischen dienst der 
telegrafie en telefonie voor den bouw van 
een bovengrondsche telefoonlijn van Harre
veld naar Varsseveld ten behoeve van de 
Duitsche Weermacht, doch dat hij heeft 
geweigerd aan den bouw dier lijn, welke, 
naar ook voor den Raad vaststaat, bestemd 
was voor de Duitsche oorlogsvoering, zijn 
medewerking te verleenen; 

0. dat klager voor deze weigering als 
gronden - waarvan hij het betrokken dis
trictshoofd direct op de hoogte heeft gesteld 
- heeft aangevoerd, dat zijn geweten hem 
verbood om als Nederlander deel te nemen 
aan de oorlogsvoering van Duitschland, welk 
land Nederland had bezet en hiermede ten 
tijde, als bedoeld, nog in oorlog was, en dat 
hij tot deelneming aan de oorlogsvoering 
van den bezetter tegen zijn vaderland, krach
t1;ns de internationaalrechtelijke bepalingen, 
met mocht worden verplicht; 
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0. dat de Raad in deze weigering van kla
ger niet vermag te zien eenig plichtsverzuim, 
als bedoeld in artikel 30 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement, op welk artikel 
de strafoplegger kennelijk heeft gemeend 
een beroep te kunnen doen, waarbij nog wor
de opgemerkt, dat 's Raads standpunt wordt 
gedeeld door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, blijkens diens tot den Raad gericht, 
ongedagteekend, schrijven, te zijner griffie 
ingekomen op 19 December 1945; 

0 . toch dat naar 's Raads oordeel, klager 
zich voor zijn weigering ten deze terecht 
heeft beroepen op artikel 52 van het land
oorlogsreglement, krachtens hetwelk de 
bezettingsautoriteiten het recht hebben per
soonlijke diensten te eischen van den inwo
ners ter voorziening in de behoeften van het 
bezettingsleger, . doch welke diensten niet 
van zoodanigen aard mogen zijn , dat zij voor 
de bevolking de verplichting met zich bren
gen deel te nemen aan de krijgsverrichtingen 
tegen hun eigen land, waaronder ook de aan
leg van de ten deze bedoelde telefoonlijn valt, 
vermits, gelijk gebleken is, dezelve de ver
binding zou vormen tusschen een militairen 
centraalpost en een plaats in het vrije veld 
in de buurt van een geschutsopstelling; dat 
voorts klager voor zijn houding steun vindt, 
zulks terecht, in punt 17 van de door de Ne
derlandsche Regeering in 1937 vastgestelde 
"Aanwijzingen betreffende de houding, aan 
te nemen door bestuursorganen van het rijk 
de provinciën, gemeenten, waterschappen, 
veenschappen en veenpolders, alsmede door 
het daarbij in dienst zijnde personeel en door 
het personeel, in dien5t bij 5pcor- En tram
wegen in geval van een vijandelijken inval" 
blijkens hetwelk medewerking aan den aan
leg van strategische wegen of spoorwegen, die 
van geen belang zijn voor de burgerbevolking, 
als ongeoorloofd moet worden beschouwd, 
waaraan niet afdoet of deze "Aanwijzingen" 
toenmaals nog als "voorschrift" golden, wijl 
hieruit blijkt, welke, sedert niet herroepen, 
interpretatie de Regeering in 1937 - dus 
nog vóór den in 1940 tegen Nederland be
gonnen oorlog - aan artikel 52 van het Land
oorlogsreglement heeft gegeven; 

0. dat de Raad dan ook de meening is toe
gedaan, dat klager zich in casu juist heeft 
gedragen als Nederlandsch ambtenaar, die 
zijn plicht op nauwgezette wijze is nagekomen 
en aan wien ter zake niets valt te verwijten, 
waarmede de Raad tevens verwerpt de in 
het strafbesluit gegeven voorstelling van 
zaken, als zoude in 1941 het oordeel van de 
(Nederlandsche) Regeering zijn geweest, dat 
soortgelijke werkzaamheden, ais de ten deze 
bedoelde, op grond van het landoorlogsre
glement toen ook al van klager konden wor
den geëischt, vermits onze Regeering ook 
toenmaals, naar uit de vorige overweging 
duidelijk blijkt, dat standpunt niet innam; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat het 
aangevallen besluit reeds op dezen grond, 
dat het feitelijk en rechtens strijdt met de 
artike1en 80 en 81, lid 1, aanhef en sub k, van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement, 
moet worden nietig verklaard; 

0. dat klager niet-ontvankelijk moet wor
den verklaard in de beide aan het slot van 
hët klaagschrift gedane vorderingen, en wel 

in die tot uitkeering van bezoldiging van 1 
November 1943 af op grond, dat het ont
slag aan klager is verleend met ingang van 
16 October 1944 en het bestreden besluit 
niet handelt over klagers schorsing met even
tueele gevolgen van dien, en in die tot ver
goeding van gemaakte kosten, omdat de 
Raad ter zake de bevoegdheid mist in een 
geding als het onderhevige, hetwelk niet 
betreft een handeling van het betrokken ad
ministratief orgaan; 

Recht doende in naam der Koningin! 
Verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn 

vorderingen tot uitkeering van bezoldiging 
van I November 1943 af en tot vergoeding 
van gemaakte kosten ; 

Verklaart het beroep overigens gegrond en 
het bestreden besluit nietig. 

(A.B.) 

27 Februari z946. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Wegenwet art. 4) . 

De onderhavige weg kan niet als 
openbaren weg in den zin der wet wor- · 
den aangemerkt omdat: 

1 °. vaststaat, dat omstreeks 1928 bij 
de eindpunten bordjes met het opschrift 
"Verboden Toegang" zijn opgesteld en 
dergelijke bordjes zich daar nog bevin
den, zoodat voldaan is aan het 2e lid 
van art. 4; 

2 °. de weg nimmer door het Rijk, 
eene provincie, eene gemeente of een 
waterschap is onderhouden; 

3 °. de door den burgemeester aan
gevoerde aanwijzingen onvoldoende zijn 
om aan te nemen, dat de weg krachtens 
bestemming het karakter van openbaren 
weg heeft verkregen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door Graaf L. d'Ansembourg te Valkenburg. 
Houthem tegen het besluit van den Commis
saris der provincie Limburg dd. 10 Novem
ber 1943, 4e Afdeeling, La. B. 10300/7.0., 
tot vaststelling ingevolge de Wegenwet van 
den legger van de wegen van de gemeente 
Valkenburg-Houthem; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, aldvies van 
23 Januari 1946, no. 125 (1944); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Openbare Werken en Wederopbouw van II 

Februari 1946, No. 691, Afdeeling Water
staatsrecht; 

0. dat de Commissaris der provincie Lim
burg bij zijn besluit van 10 November 1943, 
4e Afdeeling, La. B. 10300!7.o., den legger 
der wegen der gemeente Valkenburg-Hou
them gewijzigd heeft vastgesteld; 

dat van dit besluit Graaf L. d'Ansembourg 
te Valkenburg-Houthem in beroep is geko
men, aanvoerende, dat bij inzage van het 
nieuwe ontwerp-wegenlegger, hetwelk op de 
provinciale griffie van Limburg ter inzage 
ligt, hem gebleken is, dat de gemeente Val
kenburg-Houthem pretendeert, dat de vol-
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gende weg haar eigendom is: no. 22 Raven
boschweg; dat hij hiertegen ten stelligste 
meent te moeten protesteeren op de volgen
de gronden; dat deze weg n.l. sinds onheuge
lijke tijden, althans in ieder geval langer dan 
30 jaren, in zijn bezit of in dat van zijn voor
ganger (dit in juridischen zin te nemen!) 
geweest is, zoodat hij eigenaar van die gron
den is; dat hij dit bezit steeds in feite heeft 
uitgeoefend, hetgeen hij op de volgende gron
den kan bewijzen: 

r. dat er zich steeds ten minste sedert 
50 jaren aan den ingang van dezen weg een 
bordje met "Verboden Toegang" heeft be
vonden, om hem als particulieren weg aan te 
duiden; dat de gemeente hiertegen ook nooit 
protest heeft aangeteekend; 2. dat de bosch
wachter nu en dan tegen personen, die zich 
op dezen weg bevonden, proces-verbaal heeft 
opgemaakt om redenen, dat zij zich niet op 
dezen weg mochten bevinden; dat zij ook op 
grond van dit proces-verbaal veroordeeld 
zijn, zonder dat het particuliere karakter van 
dezen weg in twijfel werd getrokken; 3. dat 
deze weg steeds door hem is onderhouden; 
dat, gezien de bewijzen van daadwerkelijk 
door hem uitgeoefend bezit, het dus thans 
aan de gemeente zal zijn om bewijzen van 
beter recht aan te voeren dan zijn bezitrecht 
in casu eigendom om zijn bezit te belasten; 

0. dat de onderwerpelijke Ravensbosch
weg, onder no. 22 op den wegenlegger der 
gemeente Valkenburg-Houthem voorkomen
de, reeds hierom niet krachtens het bepaalde 
in art. 4, eerste lid, onder I en II der We
genwet als een openbare weg in den zin dier 
wet kan worden aangemerkt, omdat blijkens 
de ambtsberichten, welke op verzoek van de 
Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, nader zijn aange
vuld, vaststaat, dat omstreeks 1928 bij de 
eindpunten van den weg bordjes met het 
opschrift "Verboden Toegang" zijn opge
steld en dergelijke bordjes tot nu toe zich 
aldaar nog bevinden, zoodat voldaan is aan 
het vereischte van het tweede lid van dit 
artikel, dat loopende den termijn van on
derscheidenlijk dertig en tien jaren, geduren
de een tijdvak van ten minste een jaar dui
delijk ter plaatse is kenbaar gemaakt, dat de 
weg slechts ter bede voor een ieder toegan
kelijk is geweest, en derhalve de uitzonde
ring van het tweede lid hier aanwezig is; 

dat, wat betreft het bepaalde onder II 
van het eerste lid van art. 4 der wet, daarbij 
nog komt, dat de weg nimmer door het Rijk, 
een provincie, gemeente of waterschap is on
derhouden ; 

dat derhalve nog dient te worden onder
zocht, of zich hier voordoet het geval van 
art. 4, eerste lid, onder 111 der Wegenwet, 
t.w. dat de rechthebbende aan den weg de 
bestemming van openbaren weg heeft ge
geven; 

dat de burgemeester in een ter zake uit
gebracht advies ten bewijze dat dit laatste 
inderdaad het geval is, vooreerst wijst op een 
verklaring van den Secretaris der Vereeni
ging voor Vreemdelingenverkeer "Het Geul-

dal", inhoudende dat deze, toen hij zich in 
1901 of 1902 buiten den Ravensboschweg in 
het aangrenzende bosch bevond, door den 
boschwachter J. J. Knols is aangemaand op 
den weg te blijven, doch dat het enkele feit 
van een dergelijke aanmaning, welke daar zij 
betrekking had op het t en onrechte betreden 
van de aangrenzende terreinen, evengoed bij 
een openbaren als bij een niet-openbaren weg 
op haar plaats zou zijn gweest, bezwaarlijk 
als een doorslaggevend bewijs kan worden 
aangemerkt, dat de Ravensboschweg inder
daad toentertijd reeds krachtens bestemming 
openbare weg was geworden; 

dat zulks evenmin kan voortvloeien uit 
het in de tweede plaats door den burge
meester vermelde feit, dat de Ravensbosch
weg als wandelweg in de "Gids voor het 
Geuldal" van 1890 was opgenomen en dat 
door den rechthebbende daartegen nimmer 
bezwaar is gemaakt; 

dat toch een dergelijke particuliere uit
gave bezwaarlijk in deze als bewijsstuk voor 
de openbaarheid kan worden aangevoerd; 

dat de burgemeester voorts nog melding 
maakt van een hem door oudere inwoners 
van Houthem en Haasdal gedane verklaring, 
volgens welke de Ravensboschweg sedert 
menschenheugenis voor een ieder toeganke
lijk zou zijn geweest, zonder dat de recht
hebbende daartegen ooit bezwaar zou heb
ben gemaakt, doch dat uit een nadere on
dervraging van de bedoelde personen door 
den boschwachter, tevens onbezoldigd rijks
veldwachter J. J. Knols is gebleken, dat aan 
deze verklaring ten deze geen voldoende 
waarde kan worden toegekend; 

dat mitsdien, mede gelet op het feit, dat 
de Ravensboschweg ook op den in 1889 vast
gestelden ,,Staat van buurtwegen en open
bare voetpaden der gemeente Houthem" niet 
voorkomt, moet worden geoordeeld, dat er 
geen voldoende aanwijzingen aanwezig zijn 
om aan te nemen, dat de meergemelde weg 
krachtens bestemming het karakter van 
openbaren weg heeft verkregen; 

Gezien de Wegenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met gegrondverklaring van het ingestelde 

beroep en met vernietiging in zooverre van 
het bestreden besluit, den onder no. 22 op 
den legger der wegen der gemeente Valken
burg-Houthem voorkomenden Ravens
boschweg te doen vervallen. 

Onze Minister van Openbare Werken en 
Wederopbouw is belast, enz. 

(A.B.) 

7 Maart z946. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Locaalspoor- en Tramwegwet 
art. 5). 

De verplichting van de tramwegmaat
schappij tot veilig vervoer neemt haar 
aanvang en eindigt tegelijk met de uit
voering van de vervoerovereenkomst. 

Deze uitvoering is niet beperkt tot het 
eigenlijke vervoer, maar vangt aan zoo-
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dra en duurt voort zoolang de reiziger, 
krachtens zijn rechten en verplichtingen 
uit de vervoeroveréenkomst, gebruik 
maakt van de inrichtingen, welke de 
vervoerondernemer in verband met dit 
vervoer ter beschikking stelt. 

Indien gedurende den loop der ver
voerovereenkomst de uitvoering daar
van, in verband met de inrichting van 
den vervoerdienst, op een gegeven punt 
eindigt om op een ander punt te worden 
hervat, valt de verplichting tot veilig 
vervoer weg, zoolang deze onderbreking 
duurt. 

M. A. J. Visser, ten deze optredende als 
wettelijk vertegenwoordiger van zijn minder
jarigen zoon J. B. H. Visser, wonende te 
's-Gravenhage, eischer tot cassatie van een 
op 14 October 1943 door het Gerechtshof te 
Amsterdam tusschen partijen gewezen ar
rest, adv. Mr. D. J. Veegens, (gepleit door 
Mr. J. Wolterbeek Muller); 

tegen: 
de N.V . .,De Noord-Zuid Hollandsche Tram
weg Maatschappij, gevestigd te Haarlem, 
verweerster in cassatie, adv. Mr. L. D . Pels 
Rijcken. 

D e Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat Visser bij inleidende dagvaarding de 

Tramweg Maatschappij heeft gedaagd voor 
de Arr.-Rechtbank te Haarlem o.m. stellen
de: 

"dat zijn zoon, Visser Jr. op 20 Augustus 
1941 per tram der Noord-Zuid Hollandsche 
Tramweg Maatschappij als reiziger van Am
sterdam naar 's-Gravenhage reizende, te Lei
den moest overstappen op de tram van Lei
den naar den Haag; 

dat nu te Leiden een buitengewoon groot 
aantal reizigers waaronder Visser Jr., wacht
ten op die aansluiting van Leiden naar den 
Haag, welke eveneens door gemelde maat
schappij wordt geëxploiteerd; 

dat de Tramwegmaatschappij toen daar 
geen enkele maatregel of voorzorg had ge
troffen voor de veiligheid van die reizigers, 
waarvan het gevolg was, dat, toen de tram 
van Leiden naar den Haag voorreed, de 
wachtende reizigers nog tijdens het rijden 
van die tram konden opdringen, en ook in
derdaad opdrongen, en wel in die mate dat 
Visser Jr., beklemd tusschen de reizigers en 
niet terugkunnende, tegen die tramtrein werd 
gedrukt en kwam te vallen; 

dat daarna het linkerbeen van Visser Jr. 
dusdanig onder de wielen van die tram is ge
kwetst, dat de linkervoet boven de enkel en 
onder de knie ismoetenwordengeamputeerd; 

dat dit ongeval niet had kunnen plaats 
vinden wanneer de Tramwegmaatschappij 
b.v. door het spannen van touwen of het 
plaatsen van hekken, voldoende maatregelen 
en voorzorgen voor de veiligheid van haar 
reizigers had getroffen, zoodat het ongeval 
door haar nalatigheid veroorzaakt is;" 

dat Visser op deze gronden heeft gevor-

derd veroordeeling van de Tramwegmaat
schappij tot vergoeding van de schade tenge
volge van dit ongeval door Visser Jr. gele
den, zooals nader in de dagvaarding om
schreven; 

dat de Tramwegmaatschappij als verweer 
o.m. heeft aangevoerd dat de halteplaats bij 
het station te Leiden op den openbaren weg 
was gelegen en heeft ontkend dat Visser Jr., 
aldaar wachtende op de tram naar den Haag, 
zich daar bevond als reiziger daar hij hoog
stens adspirant reiziger was; 

dat de Rechtbank bij haar vonnis van 22 

December 1942 (N. J. 1943 No. 812; Red.) 
Visser in zijn vordering niet-ontvankelijk 
heeft verklaard; 

dat het Hof bij het bestreden, op het be
roep van Visser gewezen, arrest, het vonnis 
van de Rechtbank heeft bekrachtigd na o.m. 
te hebben overwogen : 

.,dat de grieven, welke Visser tegen het be
roepen vonnis heeft te berde gebracht, kun
nen worden samengevat tot deze eene, dat 
volgens hem de Rechtbank hem ten onrechte 
in zijne vordering niet-ontvankelijk heeft 
verklaard; 

dat het Hof met de Rechtbank op de door 
deze aangevoerde gronden van oordeel is, dat 
door Visser geen feiten zijn gesteld, welke 
schuld van de Tramwegmaatschappij aan het 
aan zijn zoon - hierna te noemen Visser Jr. 
- overkomen ongeval opleveren; 

dat mitsdien de vraag of Visser ontvanke
lijk is in zijne vordering, uitsluitend hiervan 
afhangt, of door hem feiten zijn gesteld, op
leverende het vermoeden van schuld, bedoeld 
in art. s sub 2 van de wet van 9 Juli 1900 
(Staatsblad n8), houdende nadere regeling 
van den dienst en gebruik van spoorwegen, 
waarop uitsluitend met beperkte snelheid 
wordt vervoerd; 

dat genoemde wettelijke bepaling den on
dernemer van een tramweg, als hoedanig de 
Tramwegmaatschappij is te beschouwen, ver
antwoordelijk stelt voor de schade, door de 
reizigers· bij de uitoefening van den dienst 
geleden, · ten ware de schade buiten zijn 
schuld of die van zijne beambten of bedien
den is ontstaan; 

dat voor het inroepen van het in dat ar
tikel genoemde vermoeden van schuld een 
vereischte is, dat de persoon, die de schade 
heeft beloopen, ten tijde van het ongeval rei_ 
ziger was en voorts, dat de schade door hem 
is geleden bij de uitoefening van den dienst; 

dat daargelaten of in het onderhavige ge
val voldoende feiten zijn gesteld, op grond 
waarvan zou moeten worden aangenomen, 
dat de schade bij de uitoefening van den 
dienst is geleden, uit Visser's stelling, dat 
Visser Jr. per tram van Amsterdam naar den 
Haag reizende, te Leiden moest overstappen 
in de tram van Leiden naar den Haag nog 
niet volgt, dat het b ij de tramhalte op het 
stationsplein te Leiden gebeurde ongeluk, 
welke halte, zooals vaststaat, op den open
baren weg is gelegen, hem als reiziger is over
komen; 

dat Visser nu wel stelt, dat Visser Jr. in 
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het bezit van een geldig plaatsbewijs Am
sterdam-den Haag zich daarmede bevond op 
de daarvoor aangewezen, op den openbaren 
weg gelegen plaats om het vervoermiddel bij 
aankomst daarvan binnen te gaan, doch zulks 
hem nog niet tot reiziger stempelde, daar 
daartoe tevens noodig was, dat hij hetzij 
reeds het vervoermiddel had betreden, het
zij bezig was zulks te doen; 

dat noch het een, noch het ander, door Vis
ser is gesteld, noch ook uit zijn stellingen valt 
af te leiden, zijnde immers te dien aanzien 
enkel gesteld, dat Visser Jr. bij de nadering 
van de tram, beklemd tusschen het daarheen 
opdringend publiek, tegen de tram werd ge
drukt en kwam te vallen met de noodlottige 
gevolgen van dien; 

dat wellicht anders zou moeten worden ge
oordeeld, indien Visser Jr. zich tijdens het 
ongeluk hadde bevonden op een plaats waar 
de Tramwegmaatschappij het opzicht had en 
met de zorg voor de veiligheid van het pu
bliek was belast, maar zulks uiteraard op den 
openbaren weg, waar de overheid die taak 
heeft, niet het geval is;" 

0. dat tegen deze beslissing wordt opge
komen met het navolgende cassatiemiddel: 

S. of v. t. der artt. 1280, 1281, 1302, 1303 

B. W ., 1, s lid 2 ·der Locaalspoor- en Tram
wegwet, 91 K., omdat het Hof heeft beslist 
en overwogen als hierboven weergegeven, 

ten onrechte, daar uit hetgeen het Hof 
uit de inleidende dagváarding overneemt 
volgt, dat daarin is gesteld, dat Visser Jr. op 
20 Augustus 1941 met de Tramwegmaat
schappij eene vervoerovereenkomst heeft ge
sloten, strekkende tot vervoer van hemzelf 
van Amsterdam naar 's-Gravenhage door 
middel van den door deze Maatschappij ge
exploiteerden dienst; dat zij hem als reiziger 
heeft aangenomen, dus den plicht had hem 
tot 's-Gravenhage heelhuids te vervoeren; 
dat haar dienst aldus was ingericht dat van 
Amsterdam gekomen reizigers te Leiden 
moesten overstappen in een eveneens door 
voormelde Tramwegmaatschappij geëxploi
teerde tram van Leiden naar den Haag; dat 
Visser Jr. tezamen met een groot aantal an
dere reizigers te Leiden wachtte op de aan
sluiting, die toen de tram van Leiden naar 
den Haag voorreed, de wachtende reizigers 
nog tijdens het rijden van die tram konden 
opdringen en ook inderdaad opdrongen en 
wel in die mate, dat Visser Jr., beklemd tus
schen de reizigers en niet terugkunnende, 
tegen d ie t ramtrein werd gedrukt en kwam te 
vallen met het in die dagvaarding omschre
ven noodlottig gevolg; 

en uit deze, hier zakelijk weergegeven om
schrijving van den inhoud der inleidende 
dagvaarding volgt, dat Visser Jr. tijdens het 
voorgevallene te Leiden reiziger was in den 
zin van art. s lid 2 der Locaalspoor_ en 
Tramwegwet, daar het vervoer van Visser Jr. 
van Amsterdam naar 's-Gravenhage als één 
geheel was te beschouwen, tenzij zou zijn 
gebleken, dat hij zijn reis te Leiden had on
derbroken, wat echter niet is gesteld, aan 
welk een en ander niet afdoet, dat de over-

stapplaats te Leiden zich bevindt op den 
openbaren weg noch daarvan had gesteld 
moeten zijn, dat Visser Jr. de tram naar 
's-Gravenhage hetzij had betreden hetzij be
zig was zulks te doen; 

en hij door op regelmatige wijze gebruik te 
maken van de door de Tramwegmaatschappij 
te zijner en andere gebruik beschikbaar ge
stelde reisgelegenheid vanaf het instappen in 
Amsterdam, totdat hij in den Haag zou zijn 
uitgestapt reiziger was en zulks ook tijdens 
het door de Tramwegmaatschappij door haar 
dienstregeling voorgeschreven overstappen te 
Leiden bleef; 

0. omtrent het voorgedragen middel: 
dat, gelijk ook volgt uit art. s lid 2 der 

Locaalspoor- en Tramwegwet, de gestelde 
vervoerovereenkomst medebrengt dat de 
Tramwegmaatschappij verplicht is den reizi
ger ongedeerd ter plaatse zijner bestemming 
te brengen, zoodat hij, krachtens art. 1280 

B . W., op het niet nakomen dezer verplich
ting zijn eisch tot schadevergoeding kan doen 
steunen; 

dat deze verplichting tot veilig vervoer 
haar aanvang neemt en eindigt tegelijk met 
de uitvoering der vervoerovereenkomst; 

dat deze uitvoering niet beperkt is tot het 
vervoer in eigenlijken zin, maar aanvangt 
zoodra en voortduurt zoolang de reiziger, 
krachtens zijn rechten en verplichtingen uit 
de vervoerovereenkomst, gebruik maakt van 
de inrichtingen, welke de vervoerondernemer 
in verband met dit vervoer ter beschikking 
stelt; 

dat, indien gedurende den loop der ver-
. voerovereenkomst de uitvoering daarvan, in 
verband met de inrichting van den vervoer
dienst, op een gegeven punt eindigt om op 
een ander punt te worden hervat, d e ver
plichting tot veilig vervoer wegvalt zoolang 
deze onderbreking duurt; 

dat daarom, al is in de inleidende dag
vaarding gesteld dat Visser Jr. met de Tram
wegmaatschappij een vervoerovereenkomst 
heeft gesloten strekkende tot het vervoer van 
hem zelf van Amsterdam naar 's- Graven
hage, dit niet medebrengt dat op het oogen
blik dat het gestelde ongeval gedurende den 
loop dezer overeenkomst plaats had, de ver
plichting tot veilig vervoer op de Tramweg
maatschappij rustte, nu het gestelde tevens 
inhoudt dat de dienst der Tramweg aldus 
was ingericht, dat van Amsterdam gekomen 
reizigers moesten overstappen in een even
eens door deze maatschappij geëxploiteerde 
tram van Leiden naar den Haag en dat het 
ongeval gebeurde tijdens dit overstappen te 
Leiden en wel bij een tramhalte op den open_ 
baren weg aldaar; 

dat integendeel deze stellingen insluiten, 
dat op het oogenblik dat het ongeval plaats 
had de uitvoering van de vervoerovereen
komst wat betreft het traject Amsterdam
Leiden was geëindigd en wat betreft het tra
ject Leiden-den Haag nog niet was begon
nen; 

dat toch wat dit laatste traject betreft 
voor Visser Jr. - evenals voor personen die 
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uitsluitend van Leiden naar den Haag reis
den - dit begin samenviel met het oogen
blik van het verlaten van den openbaren weg 
en het betreden van het gereedstaande ver
voermiddel; 

dat mitsdien het Hof terecht het vonnis 
der Rechtbank heeft bekrachtigd, waarbij 
Visser in zijn vordering niet-ontvankelijk is 
verklaard; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 350). 

Concl. Adv.-Gen. Wijnveldt: 

Post alia: 
Het Hof legt nu terecht den nadruk op 

twee factoren, welke eischer had moeten 
stellen, wil zijn vordering op grond van art. 
5 lid 2 van de Wet van 9 Juli 1900 (Stbl. 
u8) kunnen slagen, n.l.: de persoon, die de 
schade heeft beloopen moet reiziger zijn èn 
de schade moet geleden zijn bij de uitoefe
ning van den dienst. 

Terwijl de Rechtbank in hoofdzaak tot 
een niet-ontvankelijkverklaring der vorde
ring komt, omdat eischer niet voldoende 
feiten gesteld heeft, waaruit blijkt, dat het 
ongeval hem als reiziger trof "in de uit
oefening van den dienst" door verweerster, 
gaat het Hof niet hiervan uit. 

Het onderzoekt dit punt niet verder, doch 
het beslist, dat nàch is gesteld, nàch uit het 
gestelde is af te leiden, dat het slachtoffer 
,,reiziger" was in den zin der wet. 

Zoowel art. 5, lid 2 Locaalspoor- en Tram
wegwet, als art. 9 lid 1 der Wet Openbare 
vervoermiddelen regelen de aansprakelijk
heid voor vervoer uit overeenkomst van 
personen, volgens het beginsel neergelegd 
in art. 91 K. voor het goederenvervoer, re
gelen vooral van belang voor den bewijslast. 

De vervoerder is, wanneer hij goederen 
niet onbeschadigd en personen niet onge
deerd overbrengt of aflevert op de overeen
gekomen plaats van bestemming, schade
plichtig - tenzij hij overmacht bewijst. 
(Cfr. H. R. 20 Juni 1919, W. 10470; N. J. 
1919, 8n; W. P. N. R. 2612, m.o. Prof. 
Meyers). 

In deze procedure moet dus de vraag be
antwoord worden, of de vervoerende Tram
wegmaatschappij aansprakelijk was voor de 
schade welke eischer's zoon geleden heeft 
op het tijdstip, dat eischer tot grondslag 
zijner vordering heeft gemaakt. 

Eischer gaat er van uit, dat, nu de ver
voerovereenkomst Amsterdam-Den Haag ge_ 
sloten was, en beide partijen daaraan uit
voering hadden gegeven door het vervoer 
tot Leiden, verweerster ook zonder meer 
aansprakelijk is voor de gelegenheid tot 
overstappen te Leiden in een andere tram. 

M.i. gaat dit te ver, en kan men uit 'de 
feiten welke gesteld en gebleken zijn, niet 
afleiden, dat bij dat overstappen, hetwelk 
over den openbare weg geschiedde, een van 
beide partijen een handeling verrichtte ter 
uitvoering van de vervoerovereenkomst. 

Het vervoer - de reis - werd onder
broken. De T ramwegmaatschappij stelde 
voor het vervoer Amsterdam-Den Haag 

een vervoergelegenheid tot Leiden beschik
baar, en aan het einde daarvan, doch daar
van gescheiden door een gedeelte openbaren 
weg, een andere tram van Leiden naar Den 
Haag. Wanneer niet meer feiten gesteld zijn 
dan in de hierboven vermelde dagvaarding 
kon het Hof daaruit afleiden, dat niet blijkt, 
dat eischer's zoon reiziger was in den zin 
der wet, m. a.w. dat de getroffene toen niet 
gebruik maakte van zijn rechten uit de ver
voerov~reenkomst. 

De beide in art. 5 lid 2 der Wet genoem
de factoren "bij de uitoefening van den 
dienst" en "reiziger" zullen dikwijls samen
vallen hetgeen m.i. reeds blijkt uit het ver
schil tusschen vonnis en arrest. 

Ik moge in dit verband nog wijzen op het 
arrest van 7 December 1906 (W. 8470) 
waarin naar aanleiding van art. 1 der Spoor_ 
wegwet het begrip "bij de uitoefening van 
den dienst" is uiteengezet. 

Verschil voor de vaststelling der leemten 
in de oorspronkelijke dagvaarding maakt 
het in deze zaak naar mijn oordeel niet, op 
welke der twee elementen men den nadruk 
wil leggen. 

Van oordeel, dat het middel niet tot cas
satie kan leiden, concludeer ik tot verwer
ping van het beroep en veroordeeling van 
eischer in de proceskosten. 

(N. J.) 

z2 Maart z946. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Drankwet art. 1). 

Naar algemeene bekendheid voldoet 
brandewijn aan het in art. 1 der Drank
wet omschreven begrip "sterken drank". 
Het middel stelt dan ook ten onrechte 
den eisch, dat enkel door chemisch on
derzoek zal zijn aan te toonen, dat eenige 
drank is sterke drank in den zin der 
Drankwet. 

Op het beroep van S. V., zetkastelein, te 
Alkmaar, req. van cassatie tegen een vonnis 
van de Arr.-Rechtbank te Alkmaar van 16 
Oct. 1945, houdende in hooger beroep, be
houdens na te melden uitzondering, beves
tiging van een mondeling vonnis van het 
Kantongerecht te Alkmaar van 14 Juli 1944 
waarbij requirant ter zake van: ,,als vervan.'." 
ger van het hoofd van een bedrijf in een lo
caliteit, waarvoor een verlof A is verleend, 
sterken drank aanwezig hebben", met aan
haling van de artt. z, 59 lid 1 sub 7 en lid 3, 
65, 66 en 84 der Drankwet 1931 S. 476, 9, 23,. 
91 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van 
vijf en zeventig gulden bij gebreke van be-
taling en verhaal te vervangen door vijf en 
twintig dagen hechtenis, met bevel tot ver
nietiging van den in beslaggenomen sterken. 
drank, hebbende de Rechtbank ten aanzien 
van de bijkomende straf het vonnis vernie
tigd en de twee flesschen met brandewijn, 
welke in beslag genomen zijn, verbeuzd ver
klaard. 
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De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, lui
dende: 

"S., althans v. t. van art. 1 j 0 • art. 59 lid 7 
der Drankwet, doordat de Rechtbank he~ 
vonnis van den Kantonrecher van 14 Jum 
1944 heeft bevestigd, zulks ondanks het feit 
dat op geenerlei wijze is komen vast te staan 
dat requirant sterken drank in den zin van 
de Drankwet aanwezig heeft gehad"; 

met de toelichting: ,,Artikel 1 van de 
Drankwet bepaalt dat in de Drankwet onder 
"sterken drank" verstaan wordt drank die 
bij een temperatuur van vij ftien gr~d~n van 
de honderddeelige schaal voor v1Jftien of 
meer volumenprocenten uit alcohol bestaat. 

Wil dus een veroordeeling wegens het aan
wezig hebben van sterken drank in strijd 
met de Drankwet mogelijk zijn dan zal vast 
moeten staan, en zulks na chemisch onder
z oek gelijk bij overtreding van de Warenwet 
geschiedt. dat de betreffende sterke drank 
voldoet aan den voor deze qualificatie in 
art. 1 van de Drankwet gestelden eisch, het
geen in casu niet is geschied;" 

Gehoord den Adv.-Gen. Jhr. van Asch van 
Wijck, namens den Proc.- Gen., in zijne con
dusie, strekkende tot enz.; 

0. dat bij het in zoover bevestigde vonnis 
van het Kantongerecht ten laste van requi
rant is bewezen verklaard, dat hij te Alk
maar als vervanger van Ch. V. A., houder 
van het verlof A voor de verlofslocaliteit 
gevestigd in perceel V., welk verlof bij be
sluit van II Juni 1923 door B. en W . te A. 
.aan voornoemden A. was verleend, in deze 
verlofslocaliteit, waarvoor krachtens de 
Drankwet 1031, S . 476, niet eenige vergun
ning was verleend, in een ijskast een hoe
veelheid brandewijn, althans sterken drank, 
in flesschen aanwezig heeft gehad; 

0. dat deze bewezenverklaring steunt op 
de verklaring van requirant ter terechtzit
ting, dat hij in een ijskast een ~10eveelheid 
brandewijn, zijnde sterke drank, m flesschen 
aanwezig heeft gehad, en op den inhoud van 
,een ambtseedig proces-verbaal, houdende 
onder meer dat de verbalisanten in de ver
lofslocaliteit, gevestigd in perceel V., in een 
la van de daar aanwezige ijskast aantroffen 
-een flesch geheel gevuld, en een flesch voor 
de helft gevuld met een vloeistof, die door 
ruiken en proeven bleek brandewijn te zijn, 
zijnde sterke drank; 

0 . dat de Kantonrechter op grond van 
deze bewijsmiddelen bewezen verklarende, 
dat requirant brandewijn, zijnde sterke 
drank aanwezig heeft gehad, de bepalingen 
der D~ankwet niet heeft geschonden, immers 
naar algemeene bekendheid brandewijn vol
doet aan het in art. 1 dier Wet omschreven 
begrip "sterken drank"; 

0 . dat in het middel dan ook ten onrechte 
de eisch wordt gesteld, dat enkel door che
misch onderzoek zal zijn aan te toonen, dat 
-eenige drank is sterke drank in den zin der 
Drankwet; 

0 . dat het middel derhalve faalt; 
Verwerpt het beroep. 

Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Jhr. van Asch van Wijck . 

(N. J.) 

12 Maart 1946. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Melkstandaardisatiebesluit art. 
4). 

Het valt niet in te zien, waarom de 
wijziging van art. 4 van het Melkstan
daardisatiebesluit (op 30 April 1941) 
noodzakelijk medebracht, dat de op dit 
artikel in zijn oude redactie berustende 
beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale 
Zaken van 22 Nov. 1q40 krachteloos 
werd. Als grondslag immers voor het 
in die beschikking aangeven van de 
grenzen voor het procentisch vetgehalte 
van melk kan de na die wijziging gelden
de redactie van dat art. 4 even goed die
nen als de redactie van dat artikel vóór 
die wijziging. 

Op het beroep van H. B. E., m elkventer, 
te H. , requirant van cassatie tegen een von
nis van de Arr.-Rechtbank te Almelo van 
27 Juni 1944, waarbij in hoo~er beroe?, met 
vernietiging van een mondeling vonnis van 
het Kantongerecht te Almelo van 25 J uni 
1943, requirant ter zake van: 

1. melk vervoeren, waarvan het procen
tisch vetgehalte niet ligt tusschen de gren
zen door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken in overleg 
met den Secretaris-Generaal van het D e
partement van Landbouw en Visscherij vast
gesteld; 

2. melk vervoeren, welke niet voldoet 
aan alle eischen in het melkbesluit aan of 
ten aanzien van melk als bedoeld in art. 2 

van dat Besluit gesteld, met uitzondering 
van den eisch vervat in art. 2, tweede lid , 
onder a, van dat besluit, met aanhaling van 
de artikelen 4 en 14 van het Melkstandaar
disatiebcsluit 1940, de beschikking van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 22-u-1940 (Ned. 
Stct. 1940 no. 229 A); art. 2 van het Melk
besluit, Stbl. 1929, no. 43; artt. 14, 15 der 
Warenwet, Stbl. 1935, no. 793; artt. 23, 62 
Sr., is veroordeeld tot een geldboete v an 
honderd gulden en tot een van driehonderd 
gulden, bij gebreke van betaling en verhaal 
te vervaugen door hechtenis van respectie
velijk dertig dagen en negentig dagen. 

D e Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, lui_ 
<lende: 

S. of v. t. der artt. 4 en 14 Besluit van 
de Secretarissen-Generaal van de D eparte
menten van Sociale Zaken en van Land-
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bouw en Visscherij van II Nov. 1940 be
treffende de standaardisatie van melk (Stct. 
1940 no. 229 A) zooals sedert dien gewij
zigd (Melkstandaardisatiebesluit 1940) , Be
~chikking van den Secretaris- Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken van 22 
November 1940 no. 1354 D /doss. 49 Afd. 
Volksgezondheid, betreffende de Standaar
,disatie van melk (Stct. 1940 no. 229 A) j 0

• 

2 van het Melkbesluit (Stbl. 1929 no. 43) , 
350, 351, 352, 415, 423, 425 Sv., door requi
rant schuldig te verklaren aan het vervoeren 
van melk, waarvan het procentisch vetge
halte niet ligt tusschen de grenzen door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken in overleg met den Se
cretaris-Generaal va het Departement van 
Landbouw en Visscherij vastgesteld, zulks 
ofschoon ten dage, waarop het bewezen ver_ 
klaarde feit zou zijn gepleegd, te weten 15 
April 1943, een zoodanige vaststelling door 
den genoemden Secretaris-Generaal niet 
had plaats gevonden, immers door de wijzi
ging van art. 4 van het Melkstandaardisatie
besluit 1940 op 30 April 1941 (Stct. 1941 
no. 127) de op dit artikel in zijn oude re
dactie berustende beschikking van den Se
-cretaris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken van 22 Nov. 1940 (Stct. 1940 
no. 229 A) krachteloos was geworden en 
-eerst op 17 Mei 1943, dus na het in de be
wezenverklaring genoemde tijdstip, door den 
genoemden Secretaris-Generaal een nieuwe 
beschikking, thans gegrond op art. 4 van 
het M elkstandaardisatiebesluit 1940 in zijn 
nieuwe redactie, is genomen; 

Gehoord den Adv.-Gen. Jhr. van Asch 
van Wijck, namens den Proc.- Gen., in zijne 
-conclusie, strekkende tot enz.; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant is bewezen verklaard: dat hij 
te Borne op 15 April 1943 heeft vervoerd 
een hoeveelheid voor den handel en de men
~chelijke consumptie bestemde ongesterili
·seerde melk, als bedoeld in het Melkstan
daardisatiebesluit 1940, van welke waar het 
procentisch vetgehalte 2.1 bedroeg en van 
welke waar het vriespunt ongeveer 0.485° 
-C. was; 

0. dat het Melkstandaardisatiebesluit 1940 
aanvankelijk luidde: - voorzoover hier van 
belang -

Art. 2. Het is aan melkverkoopers ver
boden volle melk en/of melk te verkoopen; 

Art. 3. Het verbod in art. 2 gesteld geldt 
niet: 

2 °. indien de melk wordt verkocht door 
melkverkoopers, die in het bezit zijn van 
een vergunning volgens art. 29 van het 
Melkbesluit, mits zij deze melk hebben be
trokken van een bedrijf, als bedoeld in art. 
5, deze melk voldoet aan den eisch, gesteld 
in art. 4, en deze verkoop niet plaats vindt 
in gebieden, gemeenten of gedeelten van 
gemeenten, als bedoeld in dit artikel, sub 
30; 

Art. 4. De eisch, bedoeld in art. 3, sub 
2 °, luidt, dat het procentisch vetgehalte van 
melk moet liggen tusschen de grenzen door 
den Secretaris-Generaal van het Departe-

ment van Sociale Zaken in overleg met den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Lanábouw en Visscherij vastgesteld; 

en na de wijziging van 30 April 1941 
(Ned. Stct. no. 127) luidt: - voor zoover 
hier van belang -

Art. 4. Het is verboden melk, als melk 
aangeduide en/of kennelijk als melk aan
wezige waar te verkoopen, 

2°. VVaarvan het procentisch vetgehalte 
niet ligt tusschen de grenzen, door den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken, in overleg met den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij vastgesteld; 

0. dat de beschikking van den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 22 Nov. 1940 No. 1354 D/doss. 
49 Afd. Volksgezondheid, betreffende de 
standaardisatie van melk (Stct. 1940 no. 
229 A) luidde: 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken; 

Gelet op art. 4 van het Besluit van de 
Secretarissen-Generaal van de Departemen
ten van Sociale Zaken en van Landbouw en 
Visscherij van II November 1940 betreffen
de de standaardisatie van melk en in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 der Veror
dening No. 3/1940 van den Rijkscommissa
ris voor het bezette Nederlandsche Gebied; 

Besluit in overleg met den Secretaris
Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij, te bepalen als volgt: 
het procentisch vetgehalte, bedoeld in art. 4 
van bovengenoemd besluit, moet liggen tus
schen 2.4 en 2.6; 

0 . dat niet valt in te zien waarom de hier_ 
boven vermelde wijziging van art. 4 van het 
Melkstandaardisatiebesluit noodzakelijk me_ 
debracht, dat de op dit artikel in zijn oude 
redactie berustende beschikking van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 22 November 1940 
krachteloos werd, immers als grondslag voor 
het in die beschikking aangeven van de 
grenzen voor het procentisch vetgehalte van 
melk, de na de wijziging van 30 April 1941 
van het Melkstandaardisatiebesluit geldende 
redactie van art. 4 even goed kan dienen 
als de redactie van dat artikel vóór die wij
ziging; 

0. dat het middel derhalve faalt; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Jhr. v. Asch van Wijck.] 

(N. J.) 

z3 Maart z946. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228 a j 0

• art. 232). 
Al had zulks duidelijker kunnen zijn 

uitgedrukt, zoo kan toch uit de overwe
gingen van het besluit van den Commis
saris der provincie worden gelezen, dat 
hij in de hem met betrekking tot de on
derwerpelijke leening gegeven aanwij
zing van den Secr.-Gen. van Binn. Z . 
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aanleiding tot weigering van goedkeu
ring heeft gevonden. In casu kan dan 
ook niet bepaaldelijk worden gezegd, dat 
het besluit niet met redenen is omkleed. 

Het in Mei 1944 tegen den voor de 
onderhavige leening bepaalden rente
voet van 3 % geldend bezwaar, dat het 
rentepeil toenmaals op 3½ % was ge
normaliseerd en het uit algemeen eco
nomisch oogpunt gewenscht was, een 
voortzetting van de daling zooveel mo
gelijk tegen te gaan, is inmiddels ver
vallen, daar het algemeen rentepeil thans 
een verdere daling heeft ondergaan. Het 
buiten aanmerking laten van den gewij
zigden toestand zou niet verantwoord 
zijn te achten, zoodat de goedkeuring op 
de leening alsnog behoort te worden ver
leend. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den burgemeester der gemeente Sneek tegen 
het besluit van den Commissaris der provin
cie Friesland van 24 Mei 1044 No. 1, 2e af
deeling F., waarbij goedkeuring is onthou
den aan het besluit van den voornoemden 
burgemeester d.d. 29 Maart 1944, No. 383, 
tot het aangaan van een 3 % geldleening, 
groot f 56.000 met het Old Burger Weeshuis 
aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 14 November 1945, No. 136/i944) en 20 
Februari 1946, No. 136 (1944) /5; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 4 Maart 1946, 
No. U 4595, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur, Bureau Financiën; 

0. dat de burgemeester der gemeente 
Sneek, waarnemende de taak van den ge
meenteraad, bij besluit van 29 Maart 1944, 
No. 383, heeft besloten tot buitengewone af
lossing op 1 Juli 1944 van het restant ad 
f 56.600 van de 3¾ % geldleening 1937, oor
spronkelijk groot 'f 144.000, alsmede - ter 
dekking van de kosten van buitengewone aL 
lossing van die geldleening - ten laste der 
gemeente Sneek een geldleening aan te gaan 
met het Old Burger Weeshuis te Sneek tot 
een bedrag van f 56.600, onder de volgende 
voorwaarden: 

J:. de leening wordt aangegaan op onder
handsche schuldbekentenis tegen den koers 
van 100 %; 

2. de rente bedraagt 3 % per jaar en zal 
worden voldaan in halfjaarlijksche termijnen, · 
verschijnende 2 Januari en 1 Juli, voor het 
eerst op 2 Januari 1945; 

3. jaarlijksch op 1 Juli, voor het e·erst m 
1945 zal à pari op de leening worden afge
lost: 

in de jaren 1945 tot en met 1947 f 5500 
in de jaren 1948 tot en met 1954 f 5000 
in het jaar 1955 f 5100 
4. de gemeente heeft het recht ten allen 

tijde tot vervroegde, geheele of gedeeltelijke 
aflossing van de leening over te gaan, mits 
zij van haar voornemen daartoe ten minste 

drie maanden tevoren schriftelijk kennis. 
geeft aan de geldgeefster. 

Wordt van dit recht gebruik gemaakt vóór 
1 Juli 1949, dan zal de gemeente een boete 
verschuldigd zijn van 1 % van het extra af
geloste bedrag; 

5. de storting van het leeningsbedrag zal 
op 1 Juli 1944 plaats hebben; 

6. de kosten, op het sluiten der leenings
overeenkomst vallende, zijn voor rekening 
der gemeente; 

dat de Commissaris der provincie Fries
land bij besluit van 24 Mei 1944 No. 1, 2e 
afdeeling F., aan het genoemde geldleenings
besluit van den burgemeester der gemeente 
Sneek goedkeuring heeft onthouden, uit 
overweging, dat het taatstgenoemd besluit 
bij brief van 5 April 1944, No. 31, 2e Afdee
ling F., aan het oordeel van de Secretarissen
Generaal van Binnenlandsche Zaken en Fi
nanciën werd onderworpen; dat blijkens be
richt van den eerstgenoemden Secretaris
Generaal zijn ambtgenoot van meening is, 
dat bij het beoordeelen van de leeningsrente 
niet het eenzijdig geldelijk belang van de de
bitrice de uitsluitende maatstaf mag zijn, 
doch v66rop moet staan het beoordeelen uit 
algemeen economisch oogpunt; dat het uit 
dit oogpunt noodzakelijk is, het rentepeil,. 
thans op ::i½ % genormaliseerd, zoo stabiel 
mogelijk te houden en maatregelen tegen een 
al te ver r;aande daling te nemen, met an
dere woorden het tijdelijk voordeel van een 
extra lagen rentestand voor sommigen op te 
offeren voor het voordeel van allen, dat de 
rentestand een gelijkmatige ontwikkeling 
doormaakt; dat de genoemde bewindslieden 
bij rondschrijven van den eerstgenoemde van 
24 Maart 1944, No. 2854, afdeeling Binnen
landsch Bestuur, Bureau Financiën, aan de 
Commissarissen der provinciën hebben ver
zocht, voortaan bij het hanteeren van het 
bij artikel 228 der gemeentewet toegekende 
goedkeuringsrecht als minimum-grens aan te 
houden een rente van 2¾ % bij een looptijd 
van één jaar (zijnde dit de rente, welke het 
Rijk op éénjarig schatkistpapier vergoedt) 
en leeningen met een looptijd tusschen één en 
twintig jaar, goed te keuren, indien de rente
voet naar evenredigheid met de genoemde 
twee uiterste percentages is vastgesteld; dat 
de Secretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken bij brief van n Mei 1944, No. 6573 . 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur, Bureau 
Financiën, nog nader heeft bericht goedkeu
ring van het voormelde besluit van den bur
gemeester vau Sneek niet gewenscht te ach
ten, dewijl de rente volgens de bovenge
noemde normen tot 31/s % dient te worden 
verhoogd; dat de burgemeester, desgevraagd, 
bij schrijven van 22 Mei 1944, No. 666, ant
woordt, niet bereid te zijn aan het verzoek 
tot verhooging van den rentevoet te voldoen; 

dat van het evenvermelde besluit van den 
Commissaris der orovincie Friesland de bur
gemeester der gemeente Sneek in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat Thorbecke en 
latere schrijvers op het gebied van het ge
meenterecht in het licht hebben gesteld, dat 
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het onderhavige goedkeuringsrecht strekt tot 
:bescherming van de belangen, voornamelijk 
van de financieele belangen, van de gemeen
te; dat de jurisprudentie zich in het alge
meen bij deze opvatting aangesloten heeft; 
dat het bestreden besluit het belang der ge
meente, dat uiteraard niet is gediend met een 
verhooging der overeengekomen rente van 
3 tot.,¼ %, veronachtzaamt; dat het besluit, 
waaraan de goedkeuring is onthouden, uit
:sluitend getoetst wordt aan de van hooger
.hand aanvaarde richtlijnen, welke ten doel 
·hebben, den rentestand zoo stabiel mogelijk 
te houden en maatregelen te nemen tegen 
,een al te ver gaande daling; dat zijns inziens 
,artikel 228 der gemeentewet in het onder
havige geval is gehanteerd met een ander 
-0oel dan waarvoor het' in het leven is ge
roepen, zoodat gesproken zou kunnen wor
,den van "détournement de pouvoir"; dat 
,ook de tegenwoordige buitengewone omstan
digheden een wetstoepassing als in de be
streden beslissing tot uitdrukking komt niet 
rechtvaardigen; dat voorts ingevolge artikel 
.232 der gemeentewet het besluit tot weige
ring van goedkeuring met redenen moet zijn 
-0mkleed; dat de vraag kan rijzen, of het be-
-streden besluit aan dien eisch voldoet; dat 
toch het toezichthoudend orgaan zich heeft 
onthouden van het uitspreken van een eigen 
.oordeel over het ter goedkeuring aangeboden 
besluit, doch slechts de meening van den 
Secretaris-Generaal weergeeft, zonder dat 
zelfs blijkt, dat het het standpunt van dezen 
Bewindsman tot het ziine heeft gemaakt; dat 
-in het licht van de jurisprudentie het bestre
den besluit moet geacht worden niet met re
denen te zijn omkleed; dat hij verzoekt om, 
mocht het besluit geacht worden wèl aan 
.artikel 2.32 der gemeentewet te voldoen, zijn 
beslissing alsnog goed te keuren; 

0. ten aanzien •van de vraag, of het be
streden besluit overeenkomstig artikel 232 
der gemeentewet met redenen is omkleed, 
-dat, al had zulks duidelijker kunnen zijn uit
gedrukt, uit de overwegingen van dat besluit 
kan worden gelezen, dat de Commissaris der 
provincie Friesland in de hem met betrek
king tot deze leening gegeven aanwijzing, 
neergelegd in het vorenvermeld schrijven 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken aan den 
Commissaris van II Mei 1g44, No. 6573, af
-deeling Binnenlandsch Bestuur, Bureau Fi
nanciën, in verband met de voorschriften der 
Achtste Verordening van den Rijkscommis
:saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
·betreffende bijzondere maatregelen op ad
ministratiefrechtelijk gebied, aanleiding tot 
weigering van goedkeuring heeft gevonden; 

dat in dit geval dan ook niet bepaaldelijk 
gezegd kan worden, dat het bestreden besluit 
niet met redenen is omkleed, zoodat met de 
desbetreffende grief van den appellant niet 
kan worden ingestemd; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat blijkens 
de overwegingen van het bestreden besluit 
de Secretarissen-Generaal der Departemen
ten van Binnenlandsche Zaken en van Finan-

ciën destijds den voor de onderhavige lee
ning bepaalden rentevoet van 3 % te laag 
oordeelden, vermits het rentepeil toenmaals 
op .,½ % was genormaliseerd en het uit al
gemeen oogpunt gewenscht was, een voort
zetting van de daling zooveel mogelijk tegen 
te gaan; 

dat dit bezwaar tegen het rentetype der 
leening inmiddels is vervallen daar het alge
meen rentepeil thans een verdere daling 
heeft ondergaan; 

dat, nu ook voor het overige het leenings
besluit van den burgemeester van Sneek 
geen bedenking ontmoet, redelijkerwijze 
geen aanleiding kan worden gevonden, daar
aan de goedkeuring te blijven onthouden; 

dat, daar aan de bestreden beslissing de 
grondslag is komen te ontbreken, althans in 
een geval als het onderhavige, het buiten 
aanmerking laten van den gewijzigden toe
stand niet verantwoord zou zijn te achten; 

dat derhalve het bestreden besluit niet in 
stand kan worden gelaten en de gevraagde 
goedkeuring alsnog behoort te worden ver
leend; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het besluit van den 

Commissaris der provincie Friesland van 24 
Mei 1g44, No. r, 2e afdeeling F., aan het be
sluit van den burgemeester van Sneek van 
29 Maart 1g44, No. 383, tot het aangaan van 
een ., % geldleening, groot f 56.600, met het 
Old Burger Weeshuis aldaar, alsnog goed
keuring te verleenen. 

Onze Minister van Binnen!andsche Zaken 
is belast, enz. 

(A.B.) 

z9 Maart z946. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. art. 679; Bouwverord. 
Vreeland art. 5). 

Art. 67g B. W. legt het recht van den 
eigenaar om zijn erf af te sluiten uit
drukkelijk vast (behoudens de uitzon
dering van art. 71.5 B. W.) . Art. 625 
B. W. gaat er van uit, dat verordenin
gen mogen worden vastgesteld, waar
door de uitoefening van dit recht kan 
worden beknot, en ook art. r der W o
ningwet kent den gemeenteraad een 
verordenende bevoegdheid toe, maar 
zulks mag er niet toe leiden dat boven
gemeld recht geheel wordt opgeheven. 

Dit recht nu wordt door de artt. r en 
.5 der gemeentelijke Bouwverordening 
van Vreeland miskend, immers aan het 
oordeel van B. W. wordt overgelaten, of 
het al dan niet zal mogen worden uitge
odend. 

Bij de redeneering van den Kanton
rechter, dat de mogelijkheid van afschei
ding van een terrein op eenige andere 
wijze, bijv. door een sloot, niet is aan
getast, wordt voorbij gezien, dat de al
gemeene bewoordingen van art. 679 
B. W. niet toelaten het recht tot elke 
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andere wijze van afscheiding geheel ter 
zijde te stellen. 

Ontslag van rechtsvervolging. 

Op het beroep van H. v. d. B., houthande
laar, te Vreeland, reg. van cassatie tegen een 
vonnis van het Kantongerecht te Utrecht 
van 6 Nov. 1945, waarbij reg. ter zake van 
,,het in de gemeente Vreeland bouwen, zon
der schriftelijke vergunning van Burgemees
ter en Wethouders", met aanhaling der artt. 
1, 5, 116, 117, u8 de,- Bouwverordening van 
de gemeente Vreeland, 2. 6, 59, 78 der Wo
ningwet en 23, 91 Sr., is veroordeeld tot een 
geldboete van vier gulden of twee dagen 
vervangende hechtenis. (Gepleit door Mr. 
E. A. Haars, advocate te Breukelen). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadshee,

van der Meulen; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den reguirant voorgesteld bij pleidooi en 
luidende : 

,,de artt. .5 juncto 1 van de Bouwverorde
ning der gemeente Vreeland zijn onverbin
dend voor zooveT zij het oprichten of uit
breiden van schuttingen. hekken, muren en 
andere terreinafscheidingen aan een vergun
ning verbinden, immers: 1. in strijd met art. 
679 B. W., 2. in strijd met art. 1 en 2 der 
Woningwet j 0

• art. 625 B. W.;" 
Gehoord den Adv.-Gen. Holsteijn, namens 

den Proc.-Gen., in zijne conclusie, strekken
de dat enz.; 

0. dat bij het bestreden vonnis het telaste 
gelegde feit, te weten dat reg. in of omstreeks 
de maand Sept. 1944 te Vreeland, zonder 
schriftelijke vergunning, als bedoeld in art. 5 
der Bouwverordening der gemeente Vree
land, een terreinafscheiding heeft opgericht 
tusschen het perceel, kadastraal bekend ge
meente Vreeland sectie B. no. 780 en de 
Vreelandschelaan en hotel "de Nederlanden", 
is bewezen verklaard, met gualificatie en 
strafoplegging als voormeld; 

O. dat de eerste rechter in zijn vonnis heeft 
overwogen dat verd. heeft aangevoerd, met 
een beroep op een antwoord van de regee
ring bij de behandeling in de volksvertegen
woordiging van de Woningwet, op een vraag 
of onder bouwen ook het bouwen van een 
muurtje of afsluiting van een tuin was te 
verstaan; dat blijkens dit antwoord het bou
wen van een muurtje niet valt onder het be
grip "bouwen van woningen of andere ge
bouwen" in art. 2 der Woningwet; 

dat evenwel art. 1 der Bouwverordening 
der gemeente Vreeland onder "gebouw" ver
staat elk huis, gebouw, bouwwerk of getim
merte, onder welke benaming ook en onver
schillig van welk materiaal vervaardigd, en 
onder "bouwen": het oprichten enz. van ge
bouwen, schuttingen, hekken, muren en an
dere terreinafscheidingen, hoedanige bepa
lingen zonder strijd met de wet kunnen wor
den gemaakt (alles) in de bouwverordening, 
ondanks de verklaring van de regeering, nu 
de Woningwet zoodanige bepalingen niet uit-

drukkelijk als ontoelaatbaar aanduidt; 
dat ten slotte deze bepalingen der Bouw

verordening ook niet in strijd komen met het 
bepaalde bij art. 679 B. W . ; 

dat toch wel het bouwen van afscheidin
gen slechts is toegestaan met schriftelijke 
vergunning van B. en W. en deze vergunning: 
er niet toe mag leiden, dat het recht van af
scheiding van erven zou worden aangetast, 
maar zij wel voorwaarden mag bevatten. 
waaraan de afscheiding moet voldoen, zon
der het recht van afscheiding geheel op zij te 
zetten; 

dat ten slotte die bepaling niet elke af
scheiding van een erf belemmert en aan eene· 
schriftelijke vergunning bindt, maar slechts 
eene afscheiding die volgens de bepaling der 
verordening gebouwd wordt, waarbij de mo
gelijkheid van afscheiding van een terrein 
op eenige andere wijze, bijvoorbeeld door 
een sloot, niet wordt aangetast; 

0. ten aanzien van het middel, 
dat volgens art. 1 der genoemde verorde

ning voor hare toepassing wordt verstaan 
onder bouwen: ,,het oprichten, het geheel of 
voor een gedeelte vernieuwen of veranderen, 
of het uitbreiden van gebouwen, stoepen, 
bestratingen, schuttingen, hekken, muren en 
andere terreinafscheidingen, van inrichtin
gen tot afvoer of berging van faecaliën, huis- . 
hemel- en bedrijfswater en tot het verschaf
fen van drinkwater, alsmede van reclame
borden en -toestellen;" 

dat art. 5 der verordening inhoudt : ,,On
verminderd het voorschrift van art. 6, eerste 
lid, der Woningwet, is het verboden zonder 
schriftelijke vergunning van burgemeester en 
wethouders te bouwen"; 

dat art. 679 B. W. ·het recht van den eige
naar om zijn erf af te sluiten uitdrukkelijk 
vastlegt, behoudens de uitzondering bij art. 
715 gemaakt, welk geval zich te dezen niet 
voordoet; 

dat weliswaar art. 625 B. W . er van uitgaat 
dat verordeningen mogen worden vast
gesteld, waardoor de uitoefening van dit 
recht kan worden beknot, en ook art. 1 der 
Woningwet den gemeenteraad een verorde
nende bevoegdheid toekent, maar zulks er 
niet toe mag leiden, dat het recht van den 
eigenaar om zijn erf af te sluiten geheel 
wordt opgeheven; 

dat dit recht door de artikelen 1 en 5 der 
Verordening wordt miskend; dat immers aan 
het oordeel van B . en W. wordt overgelaten 
of het al dan niet zal mogen worden uitge-
oefend; · 

dat nu wel door den Kantonrechter is 
overwogen dat de mogelijkheid van afschei
ding van een terrein op eenige andere wijze, . 
b.v. door een sloot, niet is aangetast, maar 
dat bij deze redeneering wordt voorbij ge
zien, dat de algemeene bewoordingen van 
art. 67q B. W. niet toelaten het recht tot elke 
andere wijze van afscheiding geheel ter zijde 
te stellen; 

Vernietigt het bestreden vonnis, voor zoo_ 
ver het bewezene is gegualificeerd en straf
baar verklaard, reguirant te dezer is straf-
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baar verklaard en hem straf is opgelegd, en 
Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 

R. O.; 
Ontslaat req. van alle rechtsvervolging te 

dezer zake. 

[Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteijn, die nog naar 
de volgende jurisprudentie verwees: 

H. R. 31 Januari 1927, W . n648, N. J. 
1927 blz. 308; voorts H. R. 10 Februari 1913, 
W. 9466, N. J. 1913 blz. 658; 27 Juni 1924, 
N. J. 1924 blz. n39; 22 Mei 1933, N, J. 1933 
blz. 1233; 20 April 1936 N. J. 1936 no. 778). 

(N. J.) 

22 Maart z946. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Jachtwet 1923 art. 36). 

Beteekenis van "handelingen" in art. 
35 Jachtwet 1923. 

Art. 36 betreft niet alleen den aanleg 
van een werk binnen den kooikring, noo
dig ter uitvoering van werken. waarvan 
het algemeen nut of het openbaar be
lang is erkend, maar omvat ook het na 
voltooiden aanleg aanwezig hebben bin
nen dezen kring van zoodanig werk. 

1. A. v. d . Eng, weduwe van J. Baars, 
wonende te Uitgeest, c.s., eischers tot cas-
satie van een op 25 November 1·943 door 
het Gerechtshof te Amsterdam tusschen par_ 
tijen gewezen arrest, adv. Mr. A. E. J. Ny
singh, 

tegen: 
de Provincie Noord-Holland, verweerster in 
cassatie, adv. Jhr. Mr. G. W . van der Does. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat J. Baars c.s. bij inleidende dagvaar-

ding de Provincie Noord-Holland hebben 
gedaagd voor de Arr.-Rechtbank te Haar
lem o.m. stellende: 

.,dat zij zijn eigenaren van een eenden
kooi gelegen in de gemeente Castricum, wel
ke kooi door hen en hunne rechtsvoorgan
gers sinds menschelijke heugenis als zooda
nig is geëxploiteerd; 

dat hun kooirecht laatstelijk is geregis
treerd door den Commissaris der Koningin 
in de Provincie Noord-Holland op 12 Juni 
1936 no. 57/122 35; 

dat de Provincie binnen den kring der 
kooi heeft aangelegd en houdt een primairen 
weg bestemd voor openbaar verkeer, waar
door zij inbreuk heeft gemaakt op de rech
ten van J. Baars c.s. en waardoor deze schade 
leden, lijden en nog zullen lijden; 

dat weliswaar J. Baars c.s. den aanleg van 
gezegd werk en het voortbestaan daarvan 
niet kunnen beletten, doch de Provincie tot 
nu toe nalatig is gebleven hun de schade
loosstelling als bedoeld bij art. 36 Jachtwet 
1923 uit te betalen en de Provincie zelfs 
dienaangaande tot nu toe geen enkel aan
bod in gereed geld heeft gedaan;" 

dat J. Baars c.s. op deze gronden hebben 
gevorderd de Provincie te veroordeelen aan 
hen te betalen ter zake der schadeloosstel
ling a ls voormeld een zoodanig bedrag als de 
Rechtbank, na bevolen deskundigen-bericht, 
zal vermeenen te behooren.; 

dat de Rechtbank bij haar vonnis van 27 
Mei 1941 J. Baars c.s. niet ontvankelijk 
heeft verklaard in hunne vordering voor
zoover deze strekt tot vergoeding van andere 
schade dan die veroorzaakt door werken of 
handelingen noodig voor den aanleg van het 
werk; 

dat het Hof bij hr:t bestreden, op het be
roep van J. Baars c.s. gewezen, arrest het 
vonnis van de Rechtbank heeft bekrachtigd 
na, voor zooverre het principaal appel be
treft, o.m. te hebben overwogen: 

"dat J. Baars c.s. als eenige grief tegen 
het beroepen vonnis hebben aangevoerd: 

Ten onrechte heeft de Rechtbank aange
nomen dat het begrip "noodzakelijkheid", 
waarvan sprake is in art. 36 Jachtwet 1923 
alleen betrekking heeft op werken of han
delingen, noodig voor den aanleg van het 
werk en niet ook op het hebben en houden 
van het tot stand gebrachte werk; 

"dat J. Baars c.s. tot toelichting dezer 
• grief hebben betoogd, dat de ratio van de 

artt. 3 _, en 36 Jachtwet 1923 medebrengt dat 
de bedoeling van den wetgever geen andere 
geweest kan zijn, dan den kooieigenaar een 
recht op schadeloosstelling te geven tegen 
den ondernemer van het werk - dat is, zóó 
_T . Baars c.s., ·degene die het werk tot stand 
doet brengen en na gereedkoming in stand 
houdt - ter zake van schade, ontstaan, zoo
wel door den aanleg van het werk als na af
loop daarvan door het hebben van het vol
tooide werk ter plaatse; 

"dat de artt. 35 en 36 Jachtwet 1923, voor 
zoover in deze van belang, luiden: 

art. 35: Het is aan ieder ander dan den 
eigenaar eener eendenkooi verboden binnen 
haar kring buiten noodzakelijkheid hande
lingen te verrichten, waardoor de eenden in 
den kring kunnen worèen verstoord of ver
jaagd; 

art. 36: Noodzakelijkheid als bedoeld in 
het vorig artikel, is aanwezig indien ter uit
voering van werken, waarvan het algemeen 
nut of het openbaar belang van overheids
wege is erkend, een werk of een handeling 
noodig is in strijd met het bepaalde bij het 
vorig artikel. 

In het geval, bedoeld bij het vorige lid, 
wordt de eigenaar van de kooi door den 
ondernemer van het werk schadeloos gesteld; 

"dat de tekst dezer voorschriften, naar 
's Hofs oordeel, duidelijk is en niet toelaat 
daaronder te doen vallen het hebben of hou
den van een openbaren weg binnen den kring 
der kooi; 

.,dat daarmede het lot der grief beslist is"; 

.,dat van een andere bedoeling des wetge
vers dan is uitgedrukt in de bewoordingen 
der aangehaalde artikelen, niets bliikt, bren
gende het feit dat die artikelen kennelijk 
strekken om belangen van den kooieigenaar 
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te beschermen, nog niet vanzelfsprekend 
.mede, dat die bescherming zóó ver moet 
_gaan, dat niet slechts de aanleg binnen den 
kring der kooi, van een openbaren weg -
welken aanleg de kooieigenaar niet heeft 
.kunnen beletten - maar ook het hebben al
daar van zoodanigen weg, dien eigenaar een 
.aanspraak op schadeloosstelling zou geven;" 

0. dat tegen deze beslissing wordt opge
.komen met het navolgende cassatiemiddel: 

S. of v. t. van de artt. 1, 5, 48, 134, 332, 
343, 347, 348, 349 en 353 Rv.; 31, 32, 33, ;1,, 
"36, 46, 47 en 48 Jachtwet 1923 en 1401, 
.1402 en 1403 B.W.; 

door op de in het arrest vermelde over
wegingen de in het principaal appel aange
voerde grief ongegrond te verklaren en het 
vonnis, waarvan beroep, waarbij de oor
spronkelijke eischers niet ontvankelijk wa
ren verklaard in hun vordering voor zoover 
deze strekt tot vergoeding van andere schade 
.dan die veroorzaakt door werken of hande
lingen noodig voor den aanleg van het werk 
·te bekrachtigen; 

ten onrechte, 
omdat de in art. 36 lid 2 Jachtwet geves

·tigde verplichting tot schadeloosstelling 
strekt tot vergoeding van alle schade, tenge
volge van verstoring of verjaging van eenden 
in den kring der kooi , door werken of han
.delingen noodig ter uitvoering van werken 
als bedoeld in art. 36 lid 1 veroorzaakt en 
,daartoe ook behoort dergelijke schade uit 
het hebben en houden van het voltooide 
werk (den aang-~legden weg als ten processe 
bedoeld) voortspruitende 

en omdat het hebben en houden van een 
,openbaren weg als ten processe bedoeld bin
nen den kring der eendenkooi ook recht
streeks valt onder art. 36 lid 1 Jachtwet, en 
,de Provincie. als ondernemer van het werk 
(den weg) mitsdien de eigenaren van de 
.kooi ook deswege heeft schadeloos te stellen 
en niet slechts tot vergoeding van schade 
e nkel uit den aanleg van den weg voort
vloeiende, gehouden is 

terwijl, WJ!.(e het anders het hebben en 
houden van den ten processe bedoelden weg 
binnen den kring van de kooi op grond van 
.art. 35 Jachtwet een onrechtmatige daad 
tegenover de eigenaren der eendenkooi zou 
,opleveren, welke de Provincie eveneens tot 
schadevergoeding zou verplichten, en ook 
bii deze opvatting mitsdien de ingestelde 
v~rdering in haar geheel ontvankelijk had 
behooren te worden verklaard, waaraan niet 
in den weg staat, dat eischers (resp. hun 
rechtsvoorganger) de grondslag van hun 
vorderingsrecht in art. 36 Jachtwet hebben 
.gezocht; 

0 . omtrent het voorgedragen middel: 
dat de bij art. 35 Jachtwet verboden han

delingen van anderen dan den eigenaar der 
-eendenkooi verricht binnen haar kring, een 
inbreuk op het kooirecht opleveren en als 
.onrechtmatig door den kooieigenaar mogen 
worden geweer<!, terwijl deze handelingen 
bovendien door art. 46 dier wet zijn straf
baar gesteld; 

dat de strekking van art. 35, om de be
langen van den kooieigenaar te beschermen, 
medebrengt, dat onder de verboden hande
lingen, waardoor de eenden in den kring 
kunnen worden verstoord of verjaagd, moe
ten worden verstaan niet alleen daden, die 
zoodanig gevolg kunnen hebben, maar ook 
het veroorzaken van stoornis op iedere an
dere wijze, b.v. door het aanwezig hebben of 
houden van eenig voorwerp (werk), waar
van - of zoodra daarvan - rustverstoring 
kan uitgaan; 

dat art. 36 Jachtwet de daar omschreven 
handelingen - als noodzakelijk ter beharti
ging van belangen van hoogere orde dan die 
van den kooieigenaar - van het verbod van 
art. 35 uitzondert; 

dat deze uitzondering niet alleen betreft 
den aanleg van een werk binnen den kooi
kring, noodig ter uitvoering van werken 
waarvan het algemeen nut of het openbaar 
belang is erkend, maar naar de strekking 
van het voorschrift evenzeer moet omvatten 
het na voltooiden aanleg aanwezig hebben 
binnen dezen kring van zoodanig werk; 

dat daarom zoowel de eene als de andere 
handeling · rechtmatig zijn, en, al kunnen 
daardoor de eenden in den kring worden 
verstoord, door den kooieigenaar moeten 
worden geduld en vallen buiten het bereik 
van de strafbepaling van art. 46; 

dat het tweede lid van art. 36 de belangen 
van den kooieigenaar met betrekking tot de 
in het eerste lid rechtmatig verklaarde han
delingen in zooverre beschermt, . dat hem, 
met het oog op de schade daardoor veroor
zaakt, een recht op schadeloosstelling jegens 
den ondernemer van het werk wordt toege
kend; 

dat mitsdien het middel terecht aanvoert, 
dat de gehoudenheid tot schadeloosstelling, 
krachtens voormelde bepaling, van de Pro-
vincie, als de onderneemster van het werk 
(den weg), ook betreft de schade veroor
zaakt door het hebben en houden van den 
openbaren weg, als ten processe bedoeld, 
binnen den kring der eendenkooi; 

Vernietigt het bestreden arrest van het 
Gerechtshof te Amsterdam; 

Verwijst de zaak naar dit Hof teneinde 
haar met inachtneming van dit arrest verder 
te behandelen en te beslissen; 

Veroordeelt verweerster in de kosten der 
cassatie. (Salaris f 400). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt: 
Post alia: 
De eenige vraag, welke deze cassatiepro

cedure beheerscht, betreft de uitlegging 
welke moet worden gegeven aan de artt. 35 
en 36 der Jachtwet 1923 - n.l. moeten deze 
bepalingen eng of ruim worden opgevat. 
Zooals uit de hierboven vermelde voorge
schiedenis blijkt, zijn Rechtbank en Hof 
van oordeel, dat de artikelen slechts een 
beperkte strekking hebben. De geschiedenis 
der wet, zooals deze in de zg. Kamerstukken 
te vinden is, geeft geen licht, daar dit punt 
niet aan de orde is gekomen. 

K 2663 
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Het arrest van het Hof kan mij niet be
vredigen. Tegenover de stelling van van 
der Eng c.s. dat de eigenaar van de kooi 
vergoeding krijgt, zoowel voor schade ont
staan door den aanleg van het werk als voor 
nadeel veroorzaakt na afloop daarvan door 
het voltooide werk ter plaatse, zegt het Hof 
slechts, dat de tekst der bepalingen duide
lijk is en geen ruimte laat voor de opvatting 
van eischers. De "ten overvloede" gegeven 
overweging, kan ik niet anders lezen dan 
·een omschrijving en eenigszins nadere re
dengeving van den grond, welke het Hof 
aanroert, nl. den tekst der wet. 

Rechtspraak omtrent het geschilpunt be
staat niet. Slechts zeer verwijderd verband 
ermede houden de beslissingen van den Pre
sident der Alkmaarsche Rechtbank van 14 
April 1937 (1938, no. 668), dat een grond
eigenaar binnen den kring, die zijn eigen
dom normaal benut door daarop een huis 
met schuur te bouwen, niet een noodzake
lijke handeling in den zin der wet verricht, 
en het arrest van het Hof te 's-Gravenhage 
van 24 April 1941 (1941, no. 713), waar 
appellant betoogd had, dat ook het normaal 
weggebruik, nadat de wegaanleg voltoc;id en 
de weg voor het verkeer opengesteld was, 
onder werk of handeling bedoeld in art. 36 
zou vallen. Het Hof meende echter, dat 
deze stelling onjuist was, daar niet gezegd 
kan worden, dat het gebruik van den weg 
door derden een werk of handeling is ter 
uitvoering van den wegaanleg. 

Naar mijn meening geven de woorden van 
art. 36 alle aanleiding een ruime opvatting 
te huldigen. Het gaat hier m. i. om de be
teekenis van den term "uitvoering van wer
ken". 

Het Hof en de Provincie brengen alleen 
daaronder den wegaanleg en niet het ge
bruik van dien weg, en komen daarmede in 
strijd met wat redelijk is. Het is immers 
zeer wel denkbaar, dat de "noodzakelijk
heid", dus het algemeen nut of het openbaar 
belang vereischt dat een werk wordt gedaan 
of een handeling verricht binnen den kring 
van een kooi, welke niet de minste storing 
voor het kooibedrijf zal medebrengen, ter
wijl juist het gebruik van dat werk of de 
gevolgen van die handeling daarvoor bui
tengewoon hinderlijk zullen kunnen zijn. Zoo 
kan b.v. binnen den kring een kinderspeel
plaats worden aangewezen door een eenvou
dige begrenzing van een terrein met paaltjes 
of draad. Het afpalen van dat terrein zal 
geen storing meebrengen, wel echter het re
gelmatig gebruik ervan door een troep luid
ruchtige kinderen. Ik ben dan van meening, 
dat een dergelijk geval begrepen is onder de 
uitvoering van werken, bedoeld in art. 36 
der Wet. 

In het systeem van het Hof zou, wanneer 
het algemeen belang vordert, dat binnen 
het terrein van de • kooi een fabriek voor 
sirenen werd opgericht, den kooiker alleen 
schadeloosstelling toekomen voor de schade, 
welke hij ondervonden heeft gedurende den 
bouw van die fabriek, doch niet voor den 
blijvenden hinder welke hij ondervindt, wan.. 
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neer die fabriek eenmaal voltooid en in wer_ 
king was, indien daar b.v. dagelijks sirenen 
geprobeerd werden - een handeling, waar
door het kooikers bedrijf ter plaatse onmo
gelijk zou worden. 

Vergelijking met de rechtspraak betref
fende de Onteigeningswet, krachtens welke 
wel vergoeding wordt gegeven voor de 
schade door den aanleg van het werk op het 
onteigende, maar niet voor de schade door 
de exploitatie van het werk, gaat naar mijne 
meening niet op. De bewoordingen der 
Jachtwet, waarin de rechten van den kooi
ker worden beschermd, zijn ruimer dan die 
der Onteigeningswet. Volgens art. 36 krijgt 
de kooiker schadeloosstelling wanneer een 
werk of handeling noodig is ter uitvoering 
van werken, waarvan de noodzakelijkheid 
geboden is door het algemeen nut of uit het 
oogpunt van het openbaar belang. Het aan
leggen van een openbaren weg sluit in zich 
het normale gebruik van dien weg. Juist in 
dat gebruik acht ik de uitvoering van het 
werk gelegen en niet alleen in het maken 
van dien weg. 

De dagvaarding spreekt dan ook terecht 
van "het houden" van den weg, wat niet an
ders wil zeggen, dan het doen gebruiken 
daarvan voor het normale doel, waartoe een 
openbare weg dient. Wanneer men, als ik, 
het begrip "uitvoering" dus ruim opvat, 
neemt men ook aan, dat art. 36 beoogt scha_ 
deloosstelling te geven voor alle schaden 
door die uitvoering veroorzaakt. Bij die uit
voering zal onderscheid moeten worden ge
maakt tusschen een normaal en een abnor
maal gebruik van den weg. M. i. kan de 
Provincie niet aansprakelijk worden gesteld 
voor schade welke de eischers geleden moch
ten hebben door handelingen van wegge
bruikers, welke vallen buiten het gewone 
gebruik van dien weg. Dit punt is echter 
nader te onderzoeken bij het vaststellen der 
schadeloosstelling-. 

Ik ben van oordeel, dat het middel juist 
is. 

Mijn conclusie strekt tot vernietiging van 
het arrest, terugwijzing der zaak en veroor
deeling van verweerster in de proceskosten. 

(N. J.) 

22 Maart z946. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Motor- en Rijw.wet art. 37; In
kwartieringswet art. 41). 

De bepaling van art. 50 A.P.V. van 
's-Gravenhage, waartoe art. 6 der Mo
tor- en Rijwielwet den gemeenteraad 
bevoegd verklaart, is begrepen onder de 
in art . . , 7 dier wet bedoelde "krachtens 
die wet vastgestelde plaatselijke veror
deningen", waaronder zijn te verstaan 
alle regelingen, welke in de termen van 
art. 6 vallen. 

Het is niet in te zien, waarom een mi
litair transport, als bedoeld in art. 41, 
2 °, Inkwartieringswet, uitsluitend zou 
moeten zijn een verband van militaire 
eenheden en in het bijzonder zou doelen 

3 
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op een militaire colonne en daaronder 
niet zou kunnen vallen één militair voer
tuig. 

Nu niet blijkt, dat eischeres in hooger 
beroep bewijs van de in het middel be
doelde feiten heeft aangeboden of een 
in eersten aanleg gedaan aanbod heeft 
herhaald, was het Hof niet verplicht be
wijs daarvan op te leggen . 

De N . V . Gemengd Bedrijf Haagsche 
Tramweg Maatschappij, gevestigd te 's-Gra
venhage, eischeres tot cassatie van een tus
schen partijen op 22 November 1943 gewe
zen arrest van het Gerechtshof te 's-Gra
venhage (1944 no. 667, R ed.), adv. Jhr. Mr. 
W. H. den Beer Poortugael, 

tegen : 
den Staat der Nederlanden, gevestigd te 
's-Gravenhage, verweerder in cassatie, adv. 
Jhr. Mr. G. W. van der Does. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat de Haagsche Tramweg-Maatschappij 

- verder te noemen de H.T.M. - den 
Staat heeft gedagvaard voor de Arr.-Recht
bank te 's-Gravenhage tot betaling van 
f 758.83, stellende: 

"dat er op of omstreeks 6 Januari 1940 
te 's-Gravenhage op de Laan van Nieuw 
Oost Indië een aanrijding heeft plaats ge
vonden tusschen een aan de H.T.M. in 
eigendom toebehoorend tramrijtuig, te we
ten een motorwagen van lijn 13, en een mi
litaire auto, gemerkt 4844, welke bestuurd 
werd door den militairen chauffeur H. A. J. 
v . d . Berg, ingedeeld bij de 1ste Verlich
tingsafdeeling; 

,,dat de schuld van deze aanrijding uit
sluitend te wijten is aan bedoelden chauf
feur, die hoogst onoplettend en in strijd met 
de zorgvuldigheid welke van hem als chauf
feur kan worden verwacht, met het door 
hem bestuurd motorrijtuig de Laan van 
Nieuw Oost Indië, komende uit de richting 
Voorburg en gaande in de richting Scheve
ningen, over het voor dat verkeer bestemde 
weggedeelte met groote snelheid heeft gere
den, en die snelheid niet heeft verminderd 
bij het naderen van het kruispunt met de 
Stuyvesantstraat, ofschoon ter plaatse ge
noemd tramrijtuig, dat de Louise de Colig
nystraat was komen uitrijden, bezig was 
voornoemd gedeelte van de Laan van Nieuw 
Oost Indië over te steken om de Stuyve
santstraat in te rijden, met het naar erva
ringsregelen te verwachten gevolg, dat be
doeld motorrijtuig met de voorzijde tegen de 
rechterzijde van het rijdend tramrijtuig is 
opgereden, door welke botsing het tramrij
tuig zwaar is beschadigd en gederailleerd; 

,,dat althans bedoelde chauffeur in gebre
ke is gebleven op eenigerlei effectieve wijze 
op het rijden van het tramrijtuig op het zeer 
overzichtelijke kruispunt te reageeren, al
thans maatregelen te treffen, om de tram
rails met het door hem bestuurd motorrij
tuig zoodanig vrij te laten, dat het tram
rijtuig vrij en ongehinderd kon doorrijden, 

weshalve hij te kort is geschoten in het na
komen van de te dien opzichte op hem rus
tende verplichting; 

,,dat de H .T.M. tengevolge van deze aan
rijding een schade heeft geleden van 
f 758.83; 

"dat deze schade het uitsluitend en voor 
den trambestuurder onafwendbare gevolg is 
van de hierboven omschreven hoogst onop
lettende en onzorgvuldige, althans met de 
op hem rustende verplichting strijdige wijze 
van rijden van voomoemden militairen 
chauffeur, die op het oogenblik der aanrij
ding in militairen dienst, dus in dienst van 
den Staat stond, terwijl deze aanrijding is 
ontstaan in de werkzaamheden, waartoe hij 
op dit oogenblik als militair werd gebruikt;" 

dat de R echtbank bij vonnis van 1 7 April 
1942 de H .T .M. in haar vordering niet-ont
vankelijk heeft verklaard, daarbij overwe
gende: 

"dat de Motor- en Rijwielwet, blijkens 
zijne considerans de regeling beoogt van het 
verkeer op de wegen in verband met het 
gebruik van motorrijtuigen; 

"dat hiermede het motorverkeer op de 
wegen in vollen omvang is geworden rijks
zaak en voor aanvullende voorschriften ex 
art. 168 Gemeentewet geen plaats is; 

" dat dit ten overvloede duidelijk volgt 
uit het voorschrift van art. 6 der Motor- en 
Rijwiel wet; 

,,dat het voorschrift, hetwelk thans in art. 
50 van de Algemeene Politie Verordening 
van 's-Gravenhage ten aanzien van motor
rijtuigen is opgenomen, in 1910 is tot stand 
gekomen; 

" dat, waar de Motor- en Rijwielwet toen 
reeds bestond, moet worden aangenomen, 
dat dit is geschied krachtens art. 6 der 
Motor- en Rijwielwet; 

"dat de ten processe bedoelde militaire 
automobiel, krachtens art. 37 Motor- en 
Rijwielwet niet aan dat voorschrift onder
worpen is; 

"dat het beroep op het tramwegreglement 
faalt, vermits dit reglement niet van toe
passing is op de bereffende stadslijn; 

"dat daarentegen krachtens art. 41 sub 
2 ° inkwartieringswet de tram het gebruik 
van den openbaren weg niet aan het betref
fende militaire transport had mogen belem
meren; 

"dat de H.T.M. wel heeft ontkend, dat 
men ten deze met een militair transport had 
te doen, maar niet duidelijk is op welken 
grond, in elk geval zonder meer, eene zich 
bewegende militaire vrachtautomobiel een 
lees: geen) militair transport vormt, om 
het even of het voertuigen betreft, al of niet 
in colonne rijdende; 

,,dat al het bovenoverwogene vanzelfspre_ 
kend aan een militair transport geen vrij
brief geeft om de noodige en mogelijke voor
zorgsmaatregelen te veronachtzamen, maar 
dienaangaande niets is gesteld of gtbleken, 
veeleer dat de tramwagen, welke dicht bij 
het punt van aanrijding nog bij een halte 
stilgestaan hebbende, botweg is gaan rijden 
en blijven rijden;" 
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dat de H.T.M. van dit vonnis in hooger 
beroep is gekomen, doch het Hof dit bij het 
bestreden arrest heeft bekrachtigd, daarbij 
onder meer overwegende: 

,,dat de eerste grief van de H.T.M. hier
op neerkomt, dat de Rechtbank ten on
rechte heeft overwogen, dat art. 50 der Al
gemeene Politie Verordening van 's-Gra
venhage krachtens art. 6 der Motor- en Rij
wielwet is vastgesteld, daar volgens de H.T. 
M. art. 50 der Algemeene Politie Verorde
ning is vastgesteld krachtens art. 168 der 
Gemeentewet, en de rol, die art. 6 der Mo
tor_ en Rijwielwet ten aanzien van art. 50 
der Algemeene P olitie Verordening speelt, 
slechts van secundairen aard is; 

"dat deze grief faalt, immers al handelt 
art. 50 der A.P.V. ook over andere wegge
bruikers dan motorrijtuigen, in zooverre het 
artikel over motorrijtuigen handelt valt het 
onder art. 6 der Motor- en Rijwielwet, -
wat trouwens de H.T.M. zelf toegeeft, al 
noemt zij de rol, die art. 6 der Motor- en 
Rijwielwet ten aanzien van art. 50 der A.P. 
V. speelt slechts van secundairen aard - , 
en al ware dit niet het geval, dan zou art. 
37 van de Motor- en Rijwielwet toch van 
toepassing zijn, omdat daarin gesproken 
wordt van "plaatselijke verordeningen" en 
blijkens de Memorie van Toelichting van 
1917, betreffende de wijziging van 1924, be
doeld is alle plaatselijke verordeningen in 
geval van oorlog enz. buiten toepassing te 
stellen, wordende in genoemde Memorie ge
zegd : ,.Wat de andere wijziging (van art. 
37) betreft, zij opgemerkt, dat de bedoeling 
van het artikel zeker niet geheel tot haar 
recht zal komen, indien in de daar bedoelde 
gevallen niet, behalve de wet, ook de andere 
regelingen betreffende het verkeer met mo
torrijtuigen en rijwielen, buiten toepassing 
worden gesteld. Om die reden is het artikel 
op dit punt aangevuld", waarbij het Hof wil 
opmerken, dat indien men zelfs art. 37 z66 
zou willen lezen, dat het naar de gebezigde 
woorden alleen handelt over plaatselijke 
verordeningen krachtens de Motor- en Rij
wielwet (dus op grond van art. 6 dier wet) 
vastgesteld, dan moet toch art. 37 ook gel
den voor plaatselijke verordeningen, die niet 
op grond van art. 6 der Motor- en Rijwiel
wet, maar op grond van art. 168 der Ge
meentewet zijn vastgesteld, daar immers 
hier a fortiori te interpreteeren is, hetgeen 
volgt uit de hiervoren aangehaalde toelich
ting omtrent de bedoeling der aanvulling in 
art. 3 7 aangebracht, alsmede uit de strek
king van art. 37 zelf, namelijk om in geval 
van oorlog enz. het hooge goed der lands
verdediging te doen praevaleeren boven alle 
andere belangen, op grond van welke over
wegingen het door de H .T .M . naar voren 
gebracht e om te betoogen, dat art. 50 der 
A.P.V. te 's-Gravenhage niet is vastgesteld 
krachtens art. 6 der Motor- en Rijwielwet, 
ook indien een en ander juist ware, hem 
niet zal kunnen baten en derhalve buiten 
beschouwing gelaten moet worden; 

,,dat volgens de tweede grief de Recht
bank . ten onrechte zou hebben overwogen, 

dat éért enkel militair motorrijtuig in bewe
ging als een militair transport in den zin van 
art. 41 der Inkwartieringswet is aan te mer
ken, weshalve de trambestuurder de ver
plichting had aan dit motorrijtuig den vrijen 
doorgang te laten, daar toch één enkel rij
dend militair motorrijtuig geen militair 
transport is als bedoeld in gemeld art. 41 
van de Inkwartieringswet, terwijl er boven
dien ten deze niet kan worden gesproken 
van belemmeren in den zin van gemeld ar
tikel; 

"dat deze grief faalt, daar vooreerst niet 
is in te zien, waarom niet van een militair 
transport mag worden gesproken indien er 
slechts sprake van één militair voertuig is, 
terwijl voorts de Rechtbank in het door het 
tramrijtuig niet verleenen van voorrang aan 
het militaire voertuig en de in verband 
daarmede gevolgde botsing terecht een be
lemmeren van dat militaire transport heeft 
gezien; 

,,dat in de derde grief wordt aangevoerd, 
dat de Rechtbank ten onrechte heeft over
wogen, dat door de H.T.M. niet is gesteld 
en evenmin is gebleken, dat de militaire 
chauffeur de noodige en mogelijke voor
zorgsmaatregelen heeft veronachtzaamd, 
daar toch de dagvaarding in het tweede 
aangezien in de woorden: ,,met groote snel
heid heeft gereden en die snelheid niet heeft 
verminderd bij het naderen van het bewuste 
kruispunt, ofschoon het tramrijtuig bezig 
was dit kruispunt over te steken" daarom
trent voldoende duidelijk is, terwijl ook de 
5de en 6de alinea van de conclusie van re
pliek de toedracht der aanrijding, in het 
bijzonder de tekortkoming van den militai
ren chauffeur, nader hebben omschreven; 

"dat deze grief in zooverre opgaat, dat 
de H. T .M. in haar dagvaarding inderdaad 
heeft gesteld, dat de chauffeur van het mi
litaire motorrijtuig te kort is geschoten in 
zijn verplichting tot voldoende achtzaam
heid, hetgeen zij in haar conclusie van re
pliek nader heeft omschreven, dat echter 
dit haar niet kan baten, daar ook volgens 
het Hof gebrek aan voldoende achtzaam
heid van dien chauffeur niet is bewezen, 
zoodat de grief faalt;" 

0. dat de H.T.M. tegen dit arrest de vol
gende middelen van cassatie aanvoert: 

I. S. en/of v. t. van de artt. 144, 145, 146, 
148 der Grondwet. II en 12 A. B ., 48 Rv., 
1, 6 en 37 der Motor- en Rijwielwet, 151, 
168, 185, 19~, 194 der Gemeentewet, 50 der 
Algemeene Politie Verordening voor de Ge
meente 's-Gravenhage, en 1401, 1402, 1403 
B. W. , 

a. doordat het Gerechtshof heeft over
wogen, dat a rt . .50 der Algemeene Politie 
Verordening voor de Gemeente 's-Graven
hage is vastgesteld krachtens art. 6 der Mo
tor_ en Rijwielwet, 

ten onrechte, 
daar toch dit art. 50, óók voor zoover het 

handelt over motorrijtuigen, zijn ontstaan 
uitsluitend ontleent aan het bepaalde in art. 
168 der Gemeentewet, en niet valt onder 
art. 6 der Motor- en Rijwielwet; 
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b. doordat het Gerechtshof heeft over
wogen, dat. zelfs indien art. 50 voormeld 
niet op grond van art. 6 der Motor- en Rij
wielwet zou zijn vastgesteld, art. 3 7 van die 
wet toch geldt voor art. 50 voornoemd, 

ten onrechte, 
daar toch, nu art. 3 7 voormeld niet spreekt 

van plaatselijke verordeningen in het alge
meen, maar zeer bepaaldelijk van plaatse
lijke verordeningen, vastgesteld krachtens de 
Motor- en Rijwielwet, vaststaat. dat de Wet
gever nimmer de bedoeling heeft gehad óók 
plaatselijke verordeningen, niet vastgesteld 
krachtens de Motor- en Rijwielwet, onder 
het bereik van art. 3 7 te brengen, terwijl 
voorts, ook al ware 's Hofs beslissing om
trent des Wetgevers bedoeling juist, zulks 
's Hofs ten deze bestreden beslissing niet 
vermag te wettigen, daar deze in strijd is 
met den duidelijken wetstekst, en deze tekst, 
niet een eventueel afwijkende bedoeling 
geldt; 

II. S. en/of v. t. van de artt. 48 Rv., 22 , 
23, 24, 25, 26 en 41 der Inkwartieringswet, 
1401, 1402. 1403 B . W., 

doordat het Gerechtshof heeft verklaard 
niet te kunnen inzien waarom bij één mili
tair voertuig niet zou kunnen worden ge
sproken van een militair transport in den 
zin van art. 41 der Inkwartieringswet, 

ten onrechte, 
daar toch onder een militair transport in 

den zin van art. 41 uitsluitend is te verstaan 
een verband van militaire eenheden, en ge
meld art. 41 in het bijzonder doelt op mili
taire colonnes, bepaaldelijk niet op één mi
litair voertuig; 

III. S. en/of v . t. der artt. 168 der Grond
wét, 20 R . 0., 48, 59. 103 , 199, 200, 332, 347, 
348, 349, 353, 355 Rv., 1401, 1402, 1403, 
1902, 1903, 1932 , 1935, 1941, 1943, 1945 
B. W., 
' doordat het Gerechtshof op de derde grief 
in appèl, na te hebben vastgesteld, dat bij 
inleidende dagvaarding inderdaad schuld 
van den chauffeur der militaire auto was ge
steld en zulks bij conclusie van repliek nader 
was omschreven, heeft beslist, dat zulks der 
H.T.M. niet kan baten. daar ook volgens het 
Hof gebrek aan voldoende achtzaamheid 
van dien chauffeur niet is bewezen, 

ten onrechte, 
daar, nu de Rechtbank de ingestelde vor

dering niet-ontvankelijk had verklaard on
der meer op grond van het niet gesteld zijn 
van schuld van bedoelden chauffeur, voor 
bewijslevering van schuld nog geen gelegen
heid heeft bestaan en zulks dan ook nog 
niet heeft plaats gehad, zoodat het Hof nog 
niet mocht of kon oordeelen over de vraag, 
of gebrek aan voldoende achtzaamheid van 
den militairen chauffeur al dan niet is be
wezen, en het Hof de H. T .M. in de gelegen
heid had moeten stellen getuigenbewijs om
trent de door haar gestelde daadzaken ten 
aanzien van de toedracht der aanrijding, 
speciaal de wijze van rijden van den mili
tairen chauffeur. te leveren, alvorens te 
kunnen beoordeelen of eenige door het Hof 

als zoodanig erkende tekortkoming van den 
militairen chauffeur al dan niet is bewezen; 

0 . aangaande onderdeel a van het eerste 
middel, dat art. 50 der genoemde Algemeene 
Politieverordening - voorzoover in dezen 
van belang - luidt: 

,,Bestuurders van motorrijtuigen, rijwie
len en rij- of voertuigen en rijdieren zijn 
verplicht: 

1 °. bij het naderen van tramrijtuigen het 
spoor vrij te laten en zoodanig uit te halen, 
dat de tramrijtuigen zonder oponthoud en 
ongehinderd kunnen doorrij den"; 

dat deze bepaling mede regelen stelt no
pens het verkeer op de wegen in verband 
met het gebruik van motorrijtuigen en rij
wielen en een punt betreft, waaromtrent in 
de Motor- en Rijwielwet, in den in art. 2 
dier wet bedoelden algemeenen maatregel 
van bestuur of in een provinciale verorde
ning, als bedoeld in art. s van die wet, niet 
is voorzien; 

dat zoodanige regeling, waartoe art. 6 der 
genoemde wet den gemeenteraad bevoegd 
verklaart, is begrepen onder de in art. 3 7 be
doelde "krachtens die wet vastgestelde plaat
selijke verordeningen", waaronder, naar het 
doel van dat artikel medebrengt, te ver
staan zijn alle regelingen. welke in de termen 
van art. 6 vallen; 

dat derhalve onderdeel a faalt en mits
dien onderdeel b buiten behandeling kan 
blijven; 

0. dat ook het tweede middel niet kan 
slagen; 

dat toch niet valt in te zien, waarom een 
militair transport in den zin van art. 41 on
der 2° van de wet van 14 September 1866, 
Staatsblad no. 138, uitsluitend zou moeten 
zijn een verband van militaire eenheden en 
in het bijzonder zou doelen op een militaire 
colonne en daaronder niet zou kunnen val
len één militair voertuig; 

dat de tekst van genoemd artikel zulks 
niet medebrengt en de strekking ervan veel
eer tot een ruimere opvatting noopt; 

0. dat het derde middel, er over klagend, 
dat het Hof de H.T.M. niet in de gelegen
heid heeft gesteld getuigenbewijs omtrent de 
in het middel bedoelde feiten te leveren, niet 
tot cassatie kan leiden, omdat niet blijkt, 
dat de H. T .M. in hooger beroep bewijs van 
die feiten heeft aageboden of een in eersten 
aanleg gedaan aanbod heeft herhaald. zoo
dat het Hof niet verplicht was zoodanig be
wijs op te leggen; 

Verwerpt het beroep. 
Veroordeelt eischeres in de kosten der 

cassatie. (Salaris f 350). 

Gewezen overeenkomstifil de concl. van den 
Adv.-Gen. Mr. Wijnveldt, die m.b. t. het 3e 
middel, na te hebben aangehaald de laatste 
hierboven overgenomen overweging van de 
Rechtb., opmerkt: 

"Op dien grond kwam de Rechtbank er 
niet toe aan eischeres het bewijs op te dra
gen van de gestelde feiten, en het Hof neemt 
deze beslissing over, zij het met een m. i-. 
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minder gelukkige keuze van woorden, door 
te zeggen, dat het gebrek aan voldoende 
achtzaamheid van den militairen chauffeur 
niet bewezen acht. Het Hof bedoelt, zooals 
ik het arrest lees, niet anders te zeggen, dan 
dat op grond van de gestelde feiten een 
bewijsopdracht niet noodig acht." 

(N. J.) 

25 Maart z946. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Zuive
ringsbesluit I945 artt. 5 en 8). 

Het aangevochten besluit, waarbij 
ontslag is verleend krachtens het Zuive
ringsbesluit I945, is - met name wat 
betreft de gehoorde commissie van ad
vies - op regelmatige wijze tot stand 
gekomen. 

De rechtskracht van het Zuiverings
besluit I945 kan niet worden betwist, 
ook al wordt daarbij aan den ontslagen 
ambtenaar de toegang tot den admini
stratieven rechter ontzegd, nu althans 
het verleenen van ontslag niet uitslui
tend is overgelaten aan de administratie. 
Niet-ontvankelijkheid van het beroep. 

Uitspraak in zake : 
A. Ph. C. V., wonende te Y ., klager, niet 

verschenen, 
tegen : 

den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
verweerder, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Minister van Binnenlandsche 

Zaken bij besluit van I9 September I945, 
no. Z. 464, Afdeeling B.B., Bureau Zuive
ring en Rechtsherstel , 

- gezien het advies van de Commissie 
van Advies , bedoeld in art. 5, lid 4, van het 
Zuiveringsbesluit I945; 

0. dat de hieronder genoemde persoon, 
mede naar het oordeel van vorenbedoelde 
commissie, heeft doen blijken van ontrouw, 
als bedoeld in art. 2, eerste lid, sub 1 , van 
het Zuiveringsbesluit I945; 

gelet op art. 5 van het Zuiveringsbesluit 
1945; -

heeft goedgevonden: 
a. overeenkomstig het advies van voren

genoemde Commissie met ingang van 19 
September 194!; aan A. P . C. V., fitter bij 
de gemeentelijke gasfabriek te Y ., ontslag 
uit zijn functie te verleenen; 

b. te bepalen, dat alle rechten op dade
lijk of uitgesteld pensioen en alle andere 
rechten, welke genoemde persoon krach
tens wettelijk voorschrift of arbeidsovereen
komst zou kunnen doen gelden , alsmede alle 
rechten op pensioen en alle andere rechten, 
welke de nagelaten betrekkingen van dien 
persoon krachtens wettelijk voorschrift of 
arbeidsovereenkomst zouden kunnen doen 
gelden, vervallen; 

0 . dat klager van dit besluit bij klaag-

schrift d.d. 4 October 1945 bij dezen Raad 
in beroep is gekomen, kennelijk bedoelende 
nietig verklaring van het besluit te vorderen 
op dezen grond, dat "dit ontslag in strijd is 
met de geldende normen van de Ambtena
renwet en de daaruit voortgevloeide Beslui
ten"; 

0. dat verweerder niet van contra-memo
rie heeft gediend; 

In rechte: 
0 . dat allereerst de vraag moet worden 

beantwoord, of de Raad bevoegd is van het 
onderhavige beroep kennis te nemen; 

0 . dat voor de beantwoording van die 
vraag, onder meer, van belang is het bepaal
de in art. 5, lid 1, van het Zuiveringsbesluit 
1945, in welk lid o.a. staat te lezen, dat het 
in art. a van dat besluit bedoelde ontslag -
en van een zoodanig ontslag is in dit geding 
sprake - aan personen in openbaren dienst 
wordt verleend door den Minister, voor hen 
als bevoegd tot schorsing aangewezen in art. 
4 van dat besluit, zijnde i. c. de Minister 
van Binnenlandsche Zaken; alsmede het 
bepaalde in lid 4 van genoemd art. 5, waarin 
is voorgeschreven, dat de betrokken Minis
ter, alvorens het ontslag te verleenen, advies 
inwint van een daartoe in te stellen com
missie van advies, waarvan de samenstelling 
en werkwijze worden geregeld bij gemeen,
schappelijke beschikking van den Minister, 
Voorzitter van den Raad van Ministers, en 
van den Minister van Binnenlandsche Za
ken; en eindelijk het bepaalde in art. 8 van 
genoemd besluit, inhoudende o. m., dat de 
bepalingen van wettelijke voorschriften, 
voor zooveel zij betrekking hebben op de 
wijze, waarop een ontslag wordt verleend, 
dan wel krachtens welke de genomen beslis
sing gewijzigd of ongedaan gemaakt kan 
worden, voor de toepassing van dit besluit 
buiten werking worden gesteld : 

0. dat tijdens de behandeling van het on
derhavige beroep bij den Raad twijfel is ge
rezen, of het bestreden ontslagbesluit wel 
kon worden beschouwd als een regelmatig, 
overeenkomstig de bepalingen van het Zui
veringsbesluit 1945 genomen, ontslagbesluit; 

0. dat die twijfel steunde op de navolgen
de gronden: 

1° . dat art. 15 van het Zuiveringsbesluit 
1945 luidt: 

,,Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken stelt de in verband met de vervanging 
van het Zuiveringsbesluit Stbl. 1944, E 14, 
zooals dat is aangevuld bij Onze besluiten 
van u April I945, no. F 53, en van u Mei 
1945, no. F 68, door dit besluit noodige over
gangs bepalingen vast."; 

a O • dat de Minister van Binnenlandsche 
Zaken, gelet op voormeld art. 15, in art. 3 
eener beschikking van 17 Augustus 1945, op
genomen in de Nederlandsche Staatscourant 
van ar Augustus 1945, no. 51, heeft bepaald: 

"De Commissie van Advies, bedoeld in 
art. 4, lid 3, van het Zuiveringsbesluit (Stbl. 
no. E 14), wordt geacht te zijn ingesteld, en 
de regeling van de samenstelling en de werk
wijze van deze commissie, vervat in de ge-
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meenschappelijke beschikking van den Voor
zitter van den Raad van Ministers en de 
Ministers van Justitie en van Binnenland
sche Zaken d.d. 21 Juni 1945, 4e U.Z. 46, 
wordt geacht te zijn vastgesteld ingevolge 
het bepaalde in artikel 6, lid 4, van het Zui
veringsbesluit 1945 (Staatsblad no. F 132)"; 

3 °. dat aan den Raad met betrekking tot 
de instelling, samenstelling en werkwijze der 
hier bedoelde Commissie van Advies niet 
anders bekend was dan een openbaarmaking 
in het Publicatieblad van het Militair Gezag 
van II Juli 1945, no. 36, luidende als volgt: 

"Commissie van Advies Zuiveringsbesluit 
Min. van Binnenlandsche Zaken 
No . 883, Afdeeling Kabinet B .B. 

Bur. Zuivering 

De Minister van Binnenlandsche Zaken; 
Gelet op artikel 4, derde lid, van het Zui

veringsbesluit; 
Heeft goedgevonden : 
r O

• in te stellen een Commissie van Ad
vies, als bedoeld in artikel 4, derde lid, van 
het Zuiveringsbesluit; 

2 °. in deze commissie te benoemen: 
tot lid en voorzitter: Prof. Mr. P . Scholten 

te Amsterdam; 
tot leden: Prof. Mr. F. M. Baron van As

beek te 's-Gravenhage; Jhr. Mr. W . M. de 
Brouw te 's-Gravenhage; Mr. J . A. L. M. 
Loeff te Rotterdam ; Mr. J. in 't Veld te 
Zaandam; 

tot secretaris: Mr. Dr. S. Wierda te 
's-Gravenhage. 

's-Gravenhage, 21 Juli 1945. 

Overeenkomstig de geparafeerde minuut, 
De wnd. Secretaris-Generaal 

v. h. Ministerie van Binnenlandsche Zaken, 
w.g. Kesper"; 

0. dat 's Raads Voorzitter dientengevolge 
ter uitvoering van 's Raads bevel van 28 
Januari 1946 aan den Minister van Binnen
landsche Zaken d.d. 5 Februari 1946 heeft 
verzocht toezending van een volledig af
schrift van de gemeenschappelijke beschik
king, bedoeld in de eerste zinsnede van het 
derde lid van artikel 4 van het Zuiverings
besluit van 13 Januari 1944, Staatsblad no. 
E 14; 

0. dat de Minister van Binnenlandsche 
Zaken ter voldoening aan dit verzoek een 
stuk heeft ingezonden van den navolgenden 
inhoud: 

"Afschrift 
Ministerie van Binnenlandsche Zaken. 
Nr. 883 Afd. B.B. (Bureau Zuivering). 

Kabinet. 
's-Gravenhage, 21 Juni 1946. 

De Minister voor Algemeene Oorlogvoe
ring van het Koninkrijk, Voorzitter van den 
Raad van Ministers, de Minister van Justi
tie en de Minister van Binnenlandsche 
Zaken, 

Gelet op artikel 4, derde lid, van het Zui
veringsbesluit; 

hebben goedgevonden: 

re. in te stellen een Commissie van Ad
vies, als bedoeld in artikel 4, derde lid, van 
het Zuiveringsbesluit; 

2e. in deze cominissie te benoemen: 
tot lid en voorzitter: Prof. Mr. P . Scholten 

te Amsterdam; 
tot leden: Prof. Mr. F . M. baron van As

beek te 's-Gravenhage; Jhr. Mr. W. M. de 
Brouw te 's-Gravenhage; Mr. J. A. L. M . 
Loeff te Rotterdam; Mr. J. in 't Veld te 
Zaandam; 

tot secretaris: Mr. Dr. S. Wierda te 
's-Gravenhage. 

De Minister voor Algemeene Oorlogvoering 
van het Koninkrijk, 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
(get.) P. S. Gerbrandy. 

De Minister van Justitie, 
(get.) P . S. Gerbrandy. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) Beel. 

Overeenkomstig het oorspronkelijke, 
De wnd. Secretaris-Generaal 

v. h. Ministerie van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) Prinsen"; 

0. dat, gelet op den inhoud van voormeld 
stuk, bij den Raad alle twijfel aan de regel
matige totstandkoming van het bestreden 
ontslagbesluit is weggenomen; 

0 . dat nu nog moet worden onderzocht, of 
de Kroon bevoegd was bij het Zuiveringsbe
sluit 1945 een regeling te treffen, als daarbij 
met name in artikel 8 is vastgesteld; 

0. dat hierbij in het oog moet worden ge
houden, dat de Regeering, zoowel toen zij te 
Londen verbleef, als toen haar zetel weder 
naar Nederland was overgebracht, door een
zijdige en onjuiste voorlichting van velen, 
tot wie zij zich wendde en die zich tot haar 
richtten, kennelijk in de overtuiging ver
keerde, dat in het algemeen de normaliter 
tot medewerking aan de wetgeving, tot be
stuur en tot rechtspraak geroepen organen 
niet als betrouwbaar konden worden be
schouwd, hetgeen haar heeft geleid tot het 
vaststellen van talrijke abnormale regelin
gen als noodrecht; 

0. dat in de gegeven omstandigheden 
aangenomen moet worden, dat de Kroon te
recht gemeend heeft die abnormale rege
lingen en zoo ook het Zuiveringsbesluit r945 
te mogen en te moeten uitvaardigen als 
noodbesluiten; , 
o. dat derhalve de rechtskrachtvanhetZui

veringsbesluit 1945 niet kan worden betwist, 
ook al wordt daarbij aan den ontslagen amb
tenaar de toegang tot den administratieven 
rechter ontzegd, nu althans het verleenen 
van ontslag niet uitsluitend is overgelaten 
aan de administratie, doch slechts kan ge
schieden, nadat een onpartijdige Commissie 
van Advies ter zake heeft geadviseerd en nu, 
indien het ontslag is verleend in afwijking 
van dat advies, beroep openstaat op de 
Kroon, den Raad van State, afdeeling voor 
de geschillen van bestuur, gehoord; 

0. dat hieruit volgt, dat de Centrale Raad 
van Beroep niet bevoegd is van het onder-
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havige beroep kennis te nemen en klager 
derhalve niet in zijn beroep kan worden ont
vangen; 

Rechtdoende in naam der Koningin : 
Verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn 

beroep. 
(A.B.) 

26 Maart z946. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet R. 0. art. 60; Noodbesluit 
R. 0. art . . ,). 

De president van het gerechtshof te 
Arnhem, die blijkens het proces-verbaal 
van 's Hofs terechtzitting in de gehoor
zaal van de Azr.-Rechtbank te Almelo 
zelf als voorzitter fungeerde, heeft ken
nelijk gebruik gemaakt van de bevoegd
heid, hem gegeven bij art. 3 van het 
Noodbesluit Rechterlijke Organisatie (E 
I54), om te bepalen, dat een of meer 
kamers van zijn college tijdelijk hetzij 
uitsluitend, hetzij mede zitting zullen 
houden op een of meer andere plaatsen, 
gelegen binnen het rechtsgebied van zijn 
college, dan waar deszelfs zetel zich be
vindt. 

Op het beroep van J. H. S., te Almelo, 
req. van cassatie tegen een arrest van het 
Gerechtshof te Arnhem van 4 Dec. I945, 
houdende bevestiging in hooger beroep, be
houdens na te melden uitzondering, van een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Almelo 
van 7 Aug. I945, waarbij req. ter zake van 
diefstal, met aanhaling van de artt. 3m, I4a, 
b, c, d Sr. is veroordeeld tot enz.; (Gepleit 
door Mr. S. van Oven, advocaat te 's-Gra
venhage). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: 

"S. althans v . t. van de artt. 60 der Wet 
R. 0 ., I, 350, 358, 359, 422, 423 Sv. omdat 
het Gerechtshof te Arnhem terechtzitting 
heeft gehouden in de gehoorzaal van de Arr.
Rechtbank te Almelo;" 

Gehoord den Adv.-Gen. Jhr. van Asch van 
Wijck, namens den Proc.-Gen., in zijne con
clusie, strekkende tot enz.; 

0. dat art. _, van het Noodbesluit Rech
terlijke Organisatie van 23 Dec. I944, E I54, 
den president van een Gerechtshof of Arr.
Rechtbank, de bevoegdheid geeft te bepalen, 
dat een of meer kamers van zijn college tij
deli jk hetzij uitsluitend, hetzij mede zitting 
zullen houden op een of meer andere plaat
sen, gelegen binnen het rechtsgebied van zijn 
college, daar waar deszelfs zetel zich be
vindt; 

dat de president van het gerechtshof te 
Arnhem, die blijkens het proces-verbaal van 
's Hofs terechtzitting in de gehoorzaal der 
Arr.-Rechtbank te Almelo zelf als voorzitter 

fungeerde, kennelijk van deze bevoegdheid 
gebruik heeft gemaakt; 

dat het middel derhalve, daargelaten wat 
er overigens van zij, faalt; 

Verwerpt het beroep. 

Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Jhr. van Asch van Wijck, die 
zijn conclusie aldus had in~eleid: 

Rechten kunnen misbruikt worden door 
de Overheid en door de individuen. Ook 
rechtsmiddelen kunnen misbruikt worden. 
Als de eenige grief in cassatie tegen een ar
rest is dat het Gerechtshof de justitiabelen 
ter wille is geweest en zelf daarom de moeite 
nam om zitting te houden te Almelo inplaats 
van hen naar Arnhem te laten komen, dan 
is de grief van een te Almelo wonenden ver
dachte dat het Hof o.a. ook voor hem te 
Almelo is gekomen wel buitengewoon mis
plaatst. 

(N. J.) 

26 Maart z946. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Besluit Secr.-Gen. van het Dep. 
van Justitie [No. 49/I944]; Kon. Besluit 
IJ Nov. I945 [F 265].) 

Ingevolge het Besluit van den Secr.
Gen. van het Departement van Justitie 
van 22 Nov. I944 (No. 49/x944) tot ver
eenvoudiging van de rechtspleging, op 
den dag zijner afkondiging in werking 
getreden, met terugwerkende kracht tot 
I7 Sept. I944, kon in het bezette Neder
landsche gebied beroep in cassatie niet 
worden ingesteld (behoudens in het be
lang der wet), zoodat op u Dec. I944 
het aanwenden van het rechtsmiddel van 
cassatie tegen een arrest van het Ge
rechtshof te Leeuwarden niet openstond. 

Ingevolge art. 2 van het besluit van 
IJ Nov. I945, Stbl. no. F 265, had als
nog beroep in cassatie kunnen zijn in
gesteld, doch zulks heeft req. niet ge
daan, weshalve hij niet-ontvankelijk is 
in zijn beroep. 

Op het beroep van G. P. , te L ., req. van 
cassatie tegen een arrest van het Gerechts
hof te Leeuwarden van 6 Dec. I944, hou
dende bevestiging in hooger beroep van een 
door den Politierechter te Leeuwarden op 
u Jan. IQ44 tegen req. gewezen vonnis, 
waarbij hij is veroordeeld enz. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gehoord den Adv.-Gen. Jhr. van Asch 

van Wijck, namens den Proc.-Gen., in zijne 
conclusie, strekkende tot niet-ontvankelijk
verklaring van het beroep in cassatie; 

0. dat verdachte bij akte van I2 Dec. 
I944 heeft verklaard beroep in cassatie in 
te stellen tegen voormeld arrest van 6 Dec. 
IQ44; 

0 . dat bij Besluit van den Secr.-Gen. van 
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het Dep. van Justitie, afgekondigd 22 Nov. 
1944, op den dag zijner afkondiging in wer

king getreden en met terugwerkende kracht 
tot 17 Sept. 1944, in het bezette Neder
landsche gebied beroep in cassatie niet kon 
worden ingesteld behoudens het bepaalde in 
art. 2 nopens cassatie in het belang der wet; 

0. dat derhalve den 12en Dec. 1944 aan 
req. het aanwenden van het rechtsmiddel 
van cassatie niet openstond; 

0. dat wel ingevolge art. 2 van het be
sluit van 13 Nov. 1945 S. no. F 265 alsnog 
beroep in cassatie had kunnen zijn ingesteld, 
maar verdachte zulks niet heeft gedaan, en 
req. niet-ontvankelijk is in zijn beroep; 

Verklaart requirant niet-ontvankelijk in 
zijn beroep in cassatie. 

f Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Jhr. Va!ll Asch van 
Wijck.] 

(N. J.) 

z April z946. UITSPRAAK van het Amb
tenarengerecht te Groningen. (K. B. d.d. 
12 Juni 1936, S. 573, tot instelling van 
een Rijksverkeersinspectie art. 5; Amb
tenarenwet 1929 art. 24). 

Rijks-Hoofdinspecteur van het Ver
keer wordt niet-ontvankelijk verklaard 
in zijn beroep tegen instructies van den 
Directeur van het Vervoer, daar deze 
niet afkomstig zijn van de autoriteit, 
van wie hij instructies had af te wach
ten, zoodat hij die instructies naast zich 
neer kan leggen en er niet door in zijn 
belang kan worden getroffen, nu ze alle 
rechtskracht missen. 

Het Gerecht komt tot de merkwaar
dige conclusie, dat de hoogst ingrijpende 
reorganisatie der verkeersinspecties, op 
3 Dec. 1945 aan het Departement van 
Verkeer en Energie opgezet, niet op een 
wettig besluit berust. 

Uitspraak in zake: 
Ir. H. H . de longh, Rijkshoofd-Inspecteur 

van het Verkeer te Haren, klager, 
tegen: 

den Directeur-Generaal van het Verkeer van 
het Departement van Verkeer en Energie te 
's-Gravenhage . 

Het Ambtenarengerecht: 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de Directeur-Generaal van het Ver-

keer van het Departement van Verkeer en 
Energie biJ schrijven van 6 December 1945, 
n°. 2u40, aan den Rijksinspecteur van het 
Verkeer te Leeuwarden, het volgende heeft 
bericht: 

Ik heb de eer U mede te deelen , dat het 
in het voornemen ligt U aan H.M. de Ko
ningin voor te dragen ter benoeming tot het 
nieuw ingestelde ambt van Hoofdinspecteur 
van het Vervoer voor de provincien Gronin
gen, Fries1and en Drenthe (ter standp,aats 
Assen), ressorteerend onder den Directeur 
van het Vervoer, en zulks op een jaarwedde 

van f 5557.50 (volgens schaal 243 van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934), vermeerderd met een vaste 
toelage van 15 % en een tijdelijke toelage 
van S %- Met betrekking tot de definitieve 
regeling van Uw bezoldiging wordt nog
overleg gepleegd met het Ministerie van 
Binnenlandsche Zaken. Het zal mij aange
naam zijn, indien U in afwachting van Uw 
benoeming reeds aanstonds de werkzaam
heden aan Uw ambt verbonden, wilt aan
vaarden, na de 1 ~iding der inspectie Friesland 
te hebben overgedragen aan den Heer P. J . 
Moll; 

0. dat bij schrijven van 22 December 1945, 
n°. 23426, van den Directeur van het Vervoer 
aan klager het volgende is medegedeeld: 

Ingevolge de beslissing van den Directeur
Generaal van het Verkeer d.d. 6 December 
1945 n°. 2u40, kenbaar gemaakt aan de 
erbij betrokkenen zullen de Rijkshoofdin-· 
specteurs van het Vervoer zoo spoedig doen-
lijk hun werkzaamheden als zoodanig aan
vangen. H et als gevolg hiervan tot stand ge
komen organisatieschema vindt U als bij
lage bij de voor U geldende instructie, 
welke U hierbij wordt toegezonden. De vo
renbedoelde instructie is een voorloopige. Ik. 
noodig U uit mij per 15 Januari 1946 voor
stellen te doen nopens de door U noodig
geachte wijzigingen of aanvullingen op deze 
instructie ; 

O. dat klager tegen vorenstaande tijdig in 
beroep is gekomen en bij klaagschrift heeft 
aangevoerd : 

Hij komt bij dezen in beroep tegen het be
sluit, dd. 6 December 1945, n°. 2u40 van 
den Heer Directeur-Generaal van het Ver-• 
keer bij het Departement van Verkeer en 
Energie, waarbij onder meer eene reorgani
satie van de Rijksverkeersinspectie is tot 
stand gekomen, en wel op de volgende gron
den: 

Bij K . B . van 12 Juni 1936, Stbl. n°. 573 , 
is ingesteld de Rijksverkeersinspectie (art. 1) . 
De leiding van deze inspectie berust bij den 
inspecteur-Generaal van het Verkeer (art. 2, 
lid 1) . Aan haar kunnen worden verbonden 
Rijksinspecteurs van het Verkeer en andere 
ambtenaren (art. 5, lid 1), terwijl door de 
Kroon aan deze Rijksinspecteurs de rang· 
van Rijkshoofdinspecteur van he, Verkeer 
kan worden toegekend (artikel 5, lid 4). De 
instructies noodig voor de ambtenaren der 
Inspectie, worden vastgesteld door den In
specteur-Generaal en behoeven de goedkeu
ring van den Minister van Verkeer en Energie 
(art. 5, lid 5). Ten behoeve van den dienst 
der Inspectie wordt het Rijk verdeeld in 
districten (art. 6, lid 1). De grenzen van de
districten, aan het hoofd waarvan Rijks
inspecteurs worden gesteld en de stand
plaatsen dezer ambtenaren, worden doo; den 
voornoemden Minister vastgesteld (art . 6, 
lid 2). Bij het besluit, waarvan beroep, is de 
bij voormeld K. B. ingestelde orgamsatie 
geheel omgewerkt en op diverse punten van. 
dat K. B. afgeweken. Personen zijn benoemd 
in den rang van Hoofdinspecteur die niet 
waren Inspecteur, terwijl de benoeming niet 
is geschied door de Kroon. De instructies van. 
de ambtenaren zijn vastgesteld door den. 
Inspecteur-Generaal en zijn niet goedgekeurd 
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door den Minister, althans van deze goed
keuring blijkt niet. Het Rijk is niet meer ver
deeld in districten met inspecteurs (sommige 
met de rang van hoofdinspecteurs) aan het 
hoofd, die onderling gelijkwaardig zijn, maar 
in hoofdinspecties, met aan het hoofd hoofd
inspecteurs, onder wie inspecteurs (en een 
hoofdinspecteur, te weten hijzelf) zijn ge
plaatst. Een en ander is niet geschied door 
den Minister, althans dit bliJkt niet. Het 
bestreden besluit is dus feitelijk en rechtens 
met de toepasselijke algemeen verbindende 
voorschriften in strijd, terwijl klager door 
een en ander rechtstreeks in zijn belang is 
getroffen. Afgescheiden van de overweging, 
of de stichting van vijf nieuwe Hoofdinspec
ties in den lande krachtens voornoemd Be
sluit in 's lands belang moet geacht worden 
te zijn in een tijdsgewricht, waarin van re
geeringswege het inkrimpen van het onmatig 
gegroeide aantal overheidsdiensten wordt 
beoogd (zie de rentenota van de Regeering 
aan de Tweede Kamer), is hij bovendien ook 
op andere wijze rechtstreeks getroffen door 
gemeld Besluit, daar zijne ambtelijke be
voegdheden zonder de minste noodzaak 
worden beknot door den tusschenschakel van 
c(en nieuwb~noemden functionaris (Hoofd
inspecteur Groningen, Friesland, Drenthe) 
tusschen het bestaande districtshoofd en 
het Ministerie. Hij is van oordeel mede tot dit 
beroep gerechtigd te zijn, daar hij door de 
aangevallen beslissing zijn werk niet meer 
kan doen, zooals hij dit gewoon was, het
geen ook schadelijk is voor den dienst in zijn 
geheel. Volgens de bescheiden m eening van 
hem is bij deze reorganisatie een "detourne
ment de pouvoir" bij de administratie te 
constateeren, aangenomen, dat voormelde 
heer Directeur-Generaal de bevoegdheid had, 
voormeld besluit te nemen, hetgeen hij blij
kens het onderstaande betwist. Hij, klager, 
laat hierbij nog buiten beschouwing, dat hij 
door hem te passeeren voor de benoem ing 
tot Hoofdinspecteur Groningen, Friesland 
Drenthe grievend bejegend is, gelet op zijn 
ambtelijk verleden, zoowel als op zijn voor
opleiding (Delftsch ingenieursdiploma), zulks 
temeer waar de werkkring van vorenbedoelde 
Hoofdinspecteurs, blijkens de gegeven toe
lichtingen, zal moeten komen te liggen op het 
terrein van de coördinatie van het verkeer 
per rail, op den weg en te water. Immers is 
hij van alle districtshoofden van de Rijks
verkeersinspectie de eenige met ambtelijke 
ervaring van railverkeer en wegverkeer beide, 
en tevens de eenige, die twee provincies 
(Groningen en Drenthe) in zijn district telde. 
Overigens moge hij, klager, voor eene meer 
uitvoerige toelichting verwijzen naar het biJ 
dit klaagschrift overgelegd afschrift van zijn 
schrijven van 17 December 1945 aan den 
Heer Directeur-Generaal van het Verkeer, 
alsmede naar de bij dat klaagschrift over
gelegde lijst van de krachtens meergenoemde 
beslissing tot stand gekomen personeels
bezetting; 

weshalve hij heeft verzocht de beslissing, 
waarvan beroep, te willen nietig verklaren, 
althans te vernietigen, een en ander met zoo
danige verdere beslissing als het Ambtena
rengerecht in goede justitie zal vermeenen te 
behooren; 

0 . dat de Directeur-Generaal van het· 
Verkeer van het Departement van Verkeer 
en Energie bij tijdig ingediende contra-
memorie heeft aangevoerd: 

Uit het klaagschrift van den Heer Ir. H. H _ 
de Iongh blijkt, dat deze bij Uw Gerecht in 
beroep wenscht te komen van het besluit 
van 6 December 1945. n°. 2rr40, van den 
Directeur-Generaal van het Verkeer bij het 
Departement van Verkeer en Energie. Ir. de 
Iongh heeft hierbij, voor zoover ik kan na
gaan, het oog op een door voornoemden 
Directeur-Generaal aan eenige functionaris
sen van dit Departement gericht persoonlijk 
schrijven, waarbij aan deze functionarissen. 
is medegedeeld, dat het in het voornemen 
ligt, hen aan H . M. de Koningin voor te 
dragen ter benoeming tot het nieuw inge
stelde ambt van Hoofdinspecteur van het 
Vervoer. Naar mijn meening kan deze mede
deeling, d ie niet kan worden beschouwd als 
een ambtshalve genomen besluit, geen grond 
leveren tot nietigverklaring , daar hier geen 
sprake is van strijd met de toepasselijke al
gemeen verbindende voorschriften, zooals 
klager in zijn beroepschrift stelt. Bij de bo-
venbedoelde brieven heeft immers noch be
noeming tot R ijkshoofdinspecteur plaats ge
had, noch zijn daarbij instructies vastge-
steld; 

In rechte : 
0. dat klager in beroep komt tegen de 

reorganisatie der Verkeersinspecties, waarbij 
onder meer boven hem een superieur is 
gesteld van wien hij in zake de v ervoersaan-
gelegenheden inst ructies heeft af te wachten, 
een en ander hem bekend gemaa>tt bij schrij-
ven van den Directeur van het Vervoer van 
22 December 1945 (n°. 23426), waardoor hij 
in zijn gebruikelijke werkwijze geschaad 
wordt; 

0. dienaangaande, dat de stukken van het" 
geding niet duidelijk zijn, doch dit Gerecht, 
gelet op gemelde gedingstukken en het ver
hoor ter openbare terechtzitting als vast
staande aanneemt, dat op 3 December 1945 
eene reorganisatie aan het Departement van 
Verkeer en Energie is opgezet de verkeers
inspectie betreffende, nadat tevoren een 
Directoraat-Generaal van het Verkeer was 
ingesteld en in verband daarmede in den 
aanvang van October 1945 een Directeur
Generaal was aangewezen; dat deze Direc
teur-Generaal, wiens benoeming niet in de 
Staatscourant is te vinden, het Directoraat
Genernal in vieren heeft gesplitst , welke 
vier afdeelmgen achtereenvolgens worden 
bestuurd door den Directeur-Generaal van 
het Verkeer, het Hoofd afdeeling Vervoers
wezen, de Inspecteur-Generaal van het Ver
keer en de Directeur van het Vervoer; dat 
de Directeur-Generaal hierbij tevens vijf 
Hoofdinspecties van het Vervoer hier te 
lande heeft ingesteld, waarvan een in Assen, 
welke als zoodanig als tusschenschakels tus
schen dë Verkeersinspecties en den Directeur
Generaal moeten gelden; dat als gevolg hier
van de Directeur van het Vervoer aan de 
Verkeersinspecties waaronder aan klager, 
een organisatieschema heeft toegezonden 
met een instructie; dat ten slotte door den 
Directeur-Generaal aan vijf personen is me
degedeeld, dat zij aan H.M. de Koningin 
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zouden worden voorgedragen als Hoofdin
specteur van het Vervoer, doch dat hen be
reids verzocht werd terstond deze functie te 
aanvaarden, hetwelk geschied is, zoodat kan
toren zijn ingericht en tallooze functiona
rissen in diverse rangen op die kantoren zijn 
aangesteld ; 

0. nu, dat het Gerecht door de mededeelin
gen ter openbare terechtzitting tot de merk
waardige conclusie is gekomen, dat geen 
dezer hiervoren vermelde hoogst ingrijpende 
wijzigingen op een wettig besluit berusten, 
terwijl bovendien de Directeur van het Ver
voer reeds zijn instructies geeft aan de Rijks
inspecteurs van het Verkeer buiten den 
Inspecteur-Generaal van het Verkeer om 
en de Directeur-Generaal van het Verkeer 
aan de te benoemen Hoofdinspecteurs van 
het Vervoer bij schrijven van 6 December 
1945, n°. 2u40, heeft gemeld, dat zij zouden 
worden voorgedragen ter benoeming van het 
nieuw ingestelde ambt van Hoofdinspecteur 
van het Vervoer, hoew~l de gemachtigde van 
den Directeur-Generaal ter openbare te
rechtzitting moest verklaren, dat het ambt 
nog moest worden ingesteld en in den brief 
feitelijk had moeten staan 

, in te stellen ambt"; 
Ö. dat het niet aan dit Gerecht staat om 

hier van zijne bedenkingen ten aanzien van 
een en ander te doen blijken, doch dat het 
Gerecht uitsluitend heeft na te gaan of de 
door klager ingestelde vordering hem kan 
volgen; 

0. hieromtrent , dat, nu het schrijven van 
22 December 1945 bovenvermeld, de hande
ling derhalve, waartegen het beroep feitelijk 
is ingesteld, niet afkomstig ts van de autori
teit van wie klager ingevolge artikel 5, 
sub 5, juncto sub 1, van het K. B. van 1936, 
Stbl. 573, instructies had af te wachten, 
klager de2e instructie zonder meer naast 
zich neer kan leggen, waaruit volgt, dat hij 
door die instructies, die alle rechtskracht 
missen, niet in zijn belang kan worden ge
troffen en hij mitsdien niet bevoegd was 
beroep in te stellen, zoodat hij uit dien hoofde 
reeds niet-ontvankelijk moet worden ver
klaard in zijn beroep; 

R echt doende in naam der Koningin! 
Verklaart klager niet-ontvankelijk in het 

door hem ingestelde beroep. 
(Tegen deze uitspraak is geen hooger be-

1ep ingesteld. Red.) 
(A.B.) 

a April z946. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 103 j 0

• 

art. 28). 
In de toepassing, door den Secr.-Gen. 

van het voormalig Dep. van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming ge
geven aan art. 28 ten aanzien van de 
in art. g7 bedoelde rijksvergoeding, kan 
geen aanleiding worden gevonden om 
voor de berekening van het voorschot, 
bedoeld in art. 103 zesde lid van de dui
delijke bewoordingen van art. 28 af te 
wijken. Derhalve mag bij het bepalen 
van het voorschot niet met een grooter 
aantal kinderen worden gerekend dan 

op de in art. 28 genoemde data als wer
kelijk schoolgaand bekend stond. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur van de St. Aloysius-Stich
ting te Amsterdam, vormende het bestuur 
van de bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs, ,.De Heibloem" 359 te Heythuy
sen tegen het besluit van den Commissaris, 
de Bestuursraden en fungeerende Bestuurs
raden der provincie Limburg van 30 Mei 
1944, no. B 4423, re afdeeling, tot onge
grondverklaring van het beroep van den ap
pellant tegen het besluit van den burgemees. 
ter der gemeente Heythuysen van 23 Febr. 
1944, waarbij het in art. 103, zesde lid, der 
Lager Onderwijswet 1920 bedoelde voorschot 
ten behoeve van de bovengenoemde school 
voor het jaar 1944 is vastgesteld op 24 X 
f 7.75 = f 186; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 Februari 1946, No. 15 (1945}; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
26 Maart 1946, No. 2990, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de burgemeester der gemeente 
Heythuysen bij besluit van 23 Februari 1944 
het in art. 103, zesde lid der Lager Onder
wijswet 1920 bedoelde voorschot ten be
hoeve van de bovengenoemde school voor 
het jaar 1944 heeft vastgesteld op 24 X 
f 7.75 = f 186, daarbij onder meer overwe
gende, dat het bedrag, bedoeld in art. 101, 
se lid der Lager-Onderwijswet 1920 voor 
1944 voor het bijzonder gewoon lager onder. 
wijs is vastgesteld op f 7. 7 s per leerling en 
het gemiddeld aantal leerlingen van de bo
vengenoemde school over 1943 231/3 bedroeg; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit be
sluit bij het Provinciaal bestuur in beroep 
was gekomen, de Commissaris, de Bestuurs
raden en fur.geerende Bestuursraden der 
provincie Limburg bij besluit van 30 Mei 
1944, no. B 4423, 1e afdeeling, dit beroep 
ongegrond hebben verklaard, daarbij over
wegende, dat de appellant in zijn beroep
schrift aanvoert, dat het gemiddeld aantal 
leerlingen der bedoelde school over 1943 
heeft bedragen 36 en dat dus, aangezien het 
bedr'!g der vergoeding ex art. IOI, vijfde 
lid der Lager Onderwijswet 1920 voor 1944 
is vastgesteld op f 7.75 per leerling, het be
doelde voorschot had dienen te zijn bepaald 
op 36 X f 7.75 = f 279; dat de bedoelde 
school tijdelijk is overgeplaatst van de ge
meente Heythuysen naar de gemeente Voor. 
hout en dat in verband daarmede meerdere 
leerlingen de school niet meer bezoeken; dat 
de Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming bij schrijven van 28 Aug. 
1942, no. 8805, afdeeling Lager Onderwijs, 
aan den appellant blijkt te hebben bericht, 
dat voor het beantwoorden der vraag in 
hoeverre na de overplaatsing der school aan. 
spraak blijft bestaan op een vergoeding uit 
's Rijks kas voor de salarieering van het 
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daaraan verbonden onderwijzend personeel, 
een berekening van het aantal leerlingen 
mag worden toegepast, waarbij niet · uitslui
tend in aanmerking worden genomen de op 
de in art. 28, lid 6, der wet genoemde tijd
stippen werkelijk schoolgaande kinderen; 
dat de appellant meent, dat bij de vaststel
ling van het vorenbedoelde voorschot een
zelfde berekening van het aantal leerlingen 
zou dienen te worden gevolgd, terwijl de 
burgemeester bij die vaststelling enkel heeft 
in aanmerking genomen de leerlingen, die 
blijkens een van het hoofd der school ont
vangen opgave op de bepaalde tijdstippen 
als werkelijk schoolgaand bekend stonden; 
dat de door den burgemeester gevolgde be
rekening in overeenstemming is met het be
paalde in het zesde lid van art. 103, juncto 
het zesde lid van art. 28 der wet en aan het 
aangehaalde schrijven van den Secretaris
Generaal voornoemd geenszins de bevoegd
heid kan worden ontleend om in dit geval 
daarvan af te wijken; dat naar het oordeel 
van hun college het voorschot, bedoeld in 
art. 103, 6e lid, voor de betrokken school 
dan ook terecht is bepaald op 24 X f 7.75 
= f 186; 

dat van dit besluit het schoolbestuur in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat in het 
onderhavige geval in het geding is de inter
pretatie van het in art. 28, zesde lid der 
Lager Onderwijswet 1920 genoemde begrip: 
"als werkelijk schoolgaand bekend staande 
kinderen"; dat de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming in zijn be
doelde missive nader heeft uiteengezet wat 
in het uitzonderlijk geval, dat zich hier 
voordoet, onder "als werkelijk schoolgaand 
bekend staande kinderen" verstaan moet 
worden; dat aan het oordeel van den Secre
taris-Generaal in deze een beslissende be
teekenis kan toegekend worden; dat de hier
bedoelde interpretatie van het begrip "als 
werkelijk schoolgaand bekend staande kin
deren" ook alleszins redelijk mag worden 
geacht; dat toch de leerlingen, waarvan door 1 

de gemeente wordt betwist, dat zij onder de 
als werkelijk schoolgaand bekend staande 
kinderen van de thans in beslag genomen 
school gerekend mogen worden, door force 
majeur verhinderd werden deze school te 
bezoeken en door hun ouders of verzorgers 
slechts noodgedwongen tijdelijk op een an
dere school geplaatst zijn met de bedoeling 
hen, zoodra dit mogelijk is, weer de school 
van hem, appellant te doen bezoeken, het
geen ook blijkt uit het feit, dat zij op 16 
September 1942 nog niet op een andere 
school waren ingeschreven en daarom ook 
ingeschreven zijn gebleven op deze school; 
dat uiteraard deze leerlingen op den telda
tum, waarop zij nog onder de als werkelijk 
schoolgaand bekend staande kinderen van 
de school gerekend kunnen worden, mee
tellen als leerlingen dier school en derhalve 
niet van de school, die zij dan in feite be
zoeken; dat zij immers juist niet onder !'Is 
werkelijk schoolgaand bekend staande km
deren van de laatstbedoelde school gerekend 

kunnen worden, daar zij slechts tijdelijk op 
deze school zijn geplaatst; dat de bovenbe
doelde interpretatie niet op zich zelf staat, 
maar een dergelijke interpretatie ook is ge
geven voor soortgelijke bijzondere gevallen 
als bijvoorbeeld evacuatie; dat deze inter
pretatie gemotiveerd wordt door de om
standigheid, dat de beletselen het schoolge
bouw als school te gebruiken na korten tijd 
kunnen worden opgeheven en het niet mee
tellen van de leerlingen, die gedurende dien 
tijd een school elders hebben bezocht en toe
vallig op een teldatum afwezig waren, on
gewenschte financieele consequenties voor 
het betrokken bestuur heeft, daar dan im
mers het bestuur een vergoeding ontvangt, 
berekend naar een geringer aantal leerlingen 
dan practisch het geheele jaar door aanwe
zig is geweest; dat het derhalve ook billijk 
is het begrip "als werkelijk schoolgaand be
kend staande kinderen" in den door den 
Secretaris-Generaal voorgestanen zin te in
terpreteeren; ciat, zoo diens interpretatie 
gevolgd wordt, het gemiddeld aantal leer
lingen over 1943 36 heeft bedragen; dat het 
niet juist kan zijn, de telling van het aantal 
leerlingen voor de bepaling van de Rijks
vergoeding naar anderen maatstaf te doen 
geschieden dan voor de bepaling van de 
gemeentelijke vergoeding of het voorschot 
daarop; dat het voorschot op de vergoeding 
ex art. 101 der Lager Onderwijswet 1920 over 
1944 derhalve moet bepaald worden op 36 
X f 7.75 off 279; dat overigens, wanneer de 
interpretatie van den Secretaris-Generaal 
niet gevolgd wordt, het aantal leerlingen 
over 1943 niet gesteld moet worden op 24, 
maar op 25 1/3, daar op de drie teldata aan
wezig waren respectievelijk 26, 25 en 25 
leerlingen, waarvan de namen op de hierbij 
gaande lijst vermeld staan; dat het voor
schot in dit geval derhalve bepaald zou 
moeten worden op 25 1/3 X f 7.75 of 
f 196.33; 

0. dat, wat er ook moge zijn van de door 
den Secretaris-Generaal van het voormalige 
departement van Opvoeding, Wetenschap 
en Kultuurbescherming gegeven toepassing 
aan art. 28 der Lager Onderwijswet 1920 ten 
aanzien van de in art. 97 dier wet bedoelde 
Rijksvergoeding, daarin in ieder geval geen 
aanleiding kan worden gevonden om voor de 
berekening van het voorschot, bedoeld in 
art. 103, zesde lid, van de duidelijke be
woordingen van art. 28 der wet af te wijken; 

dat derhalve bij het bepalen van het voor_ 
schot niet met e en grooter aantal kinderen 
mag worden gerekend dan in 1943 op de in 
art. 28 genoemde data als werkelijk school
gaand bekend stond; 

dat een afwijking hiervan in het onder
werpelijke geval ook uit billijkheidsoverwe
ging geenszins gerechtvaardigd zou zijn, nu 
blijkens op verzoek van de Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, nader ingewonnen ambtsberichten 
over de jaren 1943 en 1944 slechts een be
drag van f 66.02 niet bestreden is kunnen 
worden uit de toegekende vergoedingen, 
welk bedrag niet zoodanig is, dat het in de 
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nog overblijvende jaren van de in 1943 aan
gevangen vijfjarige periode niet zou kun
nen worden ingeloopen; 

dat mitsdien het beroep ongegrond moet 
worden verklaard; 

dat uit de terzake ontvangen ambtsbe
richten evenwel is gebleken, dat in de be
slissing van den burgemeester ten onrechte 
is uitgegaan van een gemiddeld aantal leer
lingen over 1943 van 23 x/3; 

dat dit gemiddelde dient te worden ge
steld op 24 2/3 of afgerond op 25, zoodat de 
vergoeding behoort te worden bepaald op 
25 X f 7.75 = f 1g3.75; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving voor het overige van het 

bestreden besluit van den Commissaris, de 
Bestuursraden en fungeerende Bestuursra
den der provincie Limburg van 30 Mei 
1944, no. B 4423, eerste afdeeling, het be
drag van het voor de bijzondere school voor 
gewoon lager onderwijs "De Heibloem" te 
Heythuysen toe te kennen voorschot, als 
bedoeld in art. 103, zesde lid, der Lager
Onderwijswet 1920 voor het jaar 1943 nader 
te bepalen op f 193.75. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

9 April 1946. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteigeningswet artt. 40 en 42, 
Vervreemdingsbesluit niet-landbouw
gronden [onroerende zaken] art. 5). 

De beantwoording der vraag, welk be
drag ingevolge eerstgenoemd Besluit bij 
verkoop van het goed daarvoor ten 
hoogste had mogen worden bedongen, is 
overgelaten aan de volgens art. 5 be
voegde autoriteit, naar wiens beslissing 
daaromtrent de rechter zich moet ge- · 
dragen. 

Nu de som, welke het goed bij ver
koop ten hoogste had mogen opbrengen, 
ingevolge art. 5, is vastgesteld op een 
bedrag, hetwelk de Rechtb. als hoogste 
toelaatbare tegenprestatie heeft aange
nomen, is dit laatste bedrag niet te hoog 
berekend en kan het middel t .a.v. dit 
punt niet tot cassatie leiden. 

De grief dat de Rechtb. de aan den 
huurder toekomende vergoeding heeft 
bepaald naar den bij de huurovereen
komst van 20 Juni 1g40 bedongen jaar
lijkschen huurprijs van f g6o en niet 
naar den op g Mei 1940 geldenden, !a
geren huurprijs, gaat niet op, nu moet 
worden aangenomen, dat indien partijen 
of een hunner daartoe een verzoek had
den gedaan, het prijzenbureau den huur
prijs op f 960 per jaar zou hebben vast
gesteld. 

Mr. Dr. L. Janssen, Burgemeester der Ge
meente Eindhoven, eischer tot cassatie van 
een vonnis der Arr.-Rechtbank te 's-Herto
genbosch op 18 Januari 1946 tusschen par-

tijen en A. A. Coppens als tusschenkomende 
partij gewezen, adv. Mr. W. Blackstone; 

tegen: 
r. J. Faassen te Eindhoven, 2. Mr. A. F. 

M. van der Meeren te Eindhoven, als cura
tor in het faillissement van J. Faassen voor
noemd; 3. D. L. Bosman te Eindhoven, adv. 
Mr. A. P . C. Peters en 4. de "Incassobank 
N.V." te Amsterdam, adv. Mr. C. R. C. 
Wijckerheld Bisdom. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het beroepen vonnis en het in 

deze zaak door de Rechtbank op 22 Mei 1942 
gewezen tusschenvonnis waarnaar in het be
roepen vonnis wat de feiten betreft wordt 
verwezen - voor zoover hier van belang -
blijkt: 

dat de toenmalige Burgemeester van Eind
hoven, optredende als voormeld, tegen de 
verweerders sub 1 en 2 een vordering heeft 
ingesteld, strekkende, zooals zij in den loop 
van het geding is verminderd, tot onteigening 
ten behoeve en ten name van die gemeente 
van de in het dictum van het beroepen von
nis aangeduide gedeelten van de perceelen 
gemeente Stratum Sectie A nos 5774 en 5778 
waarop gebouwd waren de twee winkelpan
den Stratumsche Dijk 6 en 6a; dat bij het 
vonnis van 22 Mei 1942 de verweerder sub 3 
als huurder van een van die panden en de 
verweerster sub 4 als houdster van twee op 
het goed rustende hypotheken als tusschen
komende partijen in het geding zijn toege
laten en voorts drie deskundigen zijn be
noemd tot het opnemen van de door de ont
eigening te veroorzaken schade; 

dat, nadat de deskundigen hun verslag 
hadden uitgebracht en daarin als hun oordeel 
hadden te kennen gegeven dat aan de ver
weerders sub 1 en 2 wegens vermogensschade 
toekwam een bedrag van f 44397.25 en aan 
den verweerder sub 3 een schadevergoeding 
van f 1920, de Rechtbank bij het beroepen 
vonnis de gevorderde onteigening heeft uit
gesproken en het bedrag der aan de verweer
ders sub 1 en 2 te betalen schadeloosstelling 
op f 38g.~1.50 met rente en dat van de aan 
verweerder sub 3 te betalen schadeloosstel
ling op f q6o met rente heeft vastgesteld, 
met bepaling dat de gemeente van gemelde 
som van f 38931.50, moet uitbetalen aan de 
verweerster sub 4 als eerste hypotheekhoud
ster een bedrag van f 10178.62 met de rente 
naar 4 % 's jaars over f 100.~5.33 van 1 Fe
bruari 1944 tot den dag der betaling en 
voorts aan haar als tweede hypotheekhoud
ster, voor zoover mogelijk, een bedrag van 
f 32040.63 met de rente naar 6 % 's jaars 
over f .~1837.41 van 1 Februari 1944 tot aan 
den dag der betaling; 

dat de Rechtbank daartoe bij het beroepen 
vonnis, voor zoover in cassatie van belang, 
heeft overwogen: 

"dat de raadsman van eischer q.q. tegen 
het advies van deskundigen de navolgende 
bezwaren heeft geuit: 

r. de deskundigen kennen aan het te ont
eigenen op grond van hun intuïtief inzicht 
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eene werkelijke waarde toe van f 44397.75, en 
zouden zelfs tot eene hoogere waardeering 
komen, ware het niet, dat de wettelijke be
palingen geen hoogere koopsom toelaten. 

Naar het oordeel van genoemden raads
man hebben deskundigen de betreffende 
wettelijke bepalingen onjuist toegepast, met 
name had geen schatting naar intuïtief in
zicht mogen plaats vinden en zijn bij de ka
pitalisatie der huurprijzen ten onrechte de 
huren der perceelen Stratumschedijk 6 en 6a 
gesteld op respectievelijk f 960 en f 960 in 
stede van f 780 en f 832, terwijl voorts niet 
had moeten gekapitaliseerd worden op een 
basis van 3½ % maar van 4 %; aldus geka
pitaliseerd wordt de schadeloosstelling slechts 
f 32771.50; 

2. enz.; 
3. Het uit te keeren bedrag aan inter

venient Bosman, moet gelijk reeds volgt uit 
het bezwaar sub 2 voormeld, geschieden op 
den basis van een huurprijs van f 832, zijnde 
de rechtsgeldige huur, en niet - gelijk des
kundigen doen - op dien van f 960; 

,.dat wat betreft het bezwaar sub 1 voor
meld, de deskundigen terecht de werkelijke 
waarde naar hun intuïtief inzicht hebben 
bepaald, nu als vaststaand kan worden aan
genomen dat een waardebepaling op de basis 
van vergelijking met bestede prijzen niet mo_ 
gelijk is, zulks op de gronden in het advies 
nader ontwikkeld en vanwege gedaagde niet 
bestreden; 

.,dat eischer q.q. nu weliswaar aanvoert, 
dat eene zoodanige schatting in het geheel 
niet aan de orde komt, waar het vervreem
dingsbesluit -nietlandbouwgronden 1942 
eene afzonderlijke regeling geeft voor de be
paling van hetgeen als prijs voor de onteigen
de zaak in aanmerking komt, doch zulks ten 
onrechte, daar immers bedoeld besluit 
slechts aangeeft den prijs, die ten hoogste 
besteed mag worden, weshalve dient vast te 
staan, dat eene eigen schatting van deskun
digen, ten deze dus op grond van hun intui
tief inzicht, geen lager bedrag als werkelijke 
waarde aangeeft; 

.,dat verder de deskundigen bij de kapita
lisatie op de basis van art. 2 j O • art. 5 van 
genoemd besluit terecht zijn uitgegaan van 
een huurprijs van f 960 voor de twee be
wuste panden, zijnde de prijs, welke bij de 
vernieuwing der huren op 20 Juni 1940 tus
schen partijen is bedongen, en waarbij de 
huurtermijn op vijf jaren is gesteld; 

"dat eischer q.q. zulks in strijd acht met 
.art. 2 van het Huurprijzenbesluit, volgens 
hetwelk als hoogst toelaatbare prijs geldt de 
op 9 Mei 1940 bedongen prijs, welke - hier
over zijn partijen het eens - bedroeg respec_ 
tievelijk f 832 en f 780; 

"dat evenwel deskundigen, blijkens hun 
.advies, van oordeel zijn, dat de op 9 Mei be
dongen prijs, als gevolg van persoonlijke ver
houdingen, tusschen verhuurder en huurder 
lager was dan de op dien dag voor soortge
lijke objecten gebruikelijke prijzen en zij 
deswege met toepassing van art. 3 van ge
meld besluit den voormelden na 9 Mei 1940 

overeengekomen huurprijs van f 960 als 
grondslag hebben genomen, welke prijs naar 
het oordeel der deskundigen - en hierin niet 
weersproken door eischer - de op 9 Mei 
1940 gebruikelijke prijs was bij een normaal 
langen huurtermijn, als hoedanig een tijd 
van vijf jaren in deze is te beschouwen; 

"dat eischer kan worden toegegeven, dat 
de toepassing ten deze van dat art. 3 naar 
den letterlijken tekst niet geoorloofd zou 
zijn; 

.,dat de Rechtbank evenwel van oordeel is, 
dat bedoeld artikel in dier voege dient ge
ïnterpreteerd te worden, dat het wil te ken
nen geven, dat, wanneer door bijzondere om
standigheóen - die wel veelal in persoon
lijke verhoudingen tusschen huurder en ver
huurder zullen zijn gelegen - de huur op 9 
Mei 1940 ligt beneden de op dat oogenblik 
voor soortgelijke objecten in het algemeen 
geldende prijzen, deze laatste als hoogst toe_ 
laatbare prijzen gelden; 

,.dat gedaagde destijds voortdurend rond
liep met plannen om de thans te onteigenen 
panden te verkoopen, en in verband daar
mede - toen hij in dien verkoop, wegens de 
door hem gevraagden hoogen prijs niet spoe
dig slaagde - die panden voor den zeer on
gebruikelijken korten termijn van slechts één 
jaar wilde verhuren, waarin huurders beide 
winkeliers, min of meer noodgedwongen heb_ 
ben berust; 

.,dat het geen betoog behoeft, dat een win
kelier, die zijn pand slechts voor één jaar te
gelijk mag huren, een beduidend !ageren prijs 
dient te betalen dan hij, die weet, dat hij zijn 
pand voor meerdere jaren vast in handen 
heeft; 

"dat het mitsdien redelijk en billijk is, en 
niet in strijd met genoemd artikel 3, doch 
veeleer overeenkomstig den werkelijken zin 
daarvan, de kapitalisatie te doen geschieden 
op de basis van een jaarlijksche huur van 
f 960, gelijk deskundigen ook gedaan heb
ben;" 

en voorts, nadat de Rechtbank had over
wogen dat die kapitalisatie moest geschie
den naar een rentevoet van 4% per jaar, en 
niet naar een van 3½ %, zooals de deskun
digen hadden aangenomen; 

"dat de Rechtbank het sub 3 aangevoerde 
bezwaar evenmin onderschrijft, gelijk volgt 
uit het hiervoor ten aanzien van het bezwaar 
sub 1 aangevoerde; 

"dat de netto-huuropbrengst van het te 
onteigenen blijkens het advies bedraagt 
f 1557.26, zoodat de opbrengst waarde -
ten deze tevens de vermogensschade - naar 
den rentevoet van 4 % bedraagt f 38931.50 
en derhalve de aan gedaagde toe te kennen 
schadevergoeding dit bedrag omvat; 

.,dat voorts de intervenient Bosman, 
wiens huur op den dag van de uitspraak van 
dit vonnis geen vol jaar meer duurt, immers 
expireert op 30 April 1946 recht heeft op 
eene vergoeding van één jaar huur, zijnde 
f 920 en niet van twee jaren, gelijk in het 
advies vermeld staat, nu de uitspraak van 
dit vonnis plaats vindt na 28 April 1944, 
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zulks als gevolg van het bepaalde in art. 42 
der Onteigeningswet; 

"dat blijkens een aan den President dezer 
Rechtbank gericht schrijven d.d. 1 Novem
ber 1945 van den Directeur-Generaal van de 
Prijzen, het bedrag hetwelk bij de bereke
ning van de schadeloosstelling ten hoogste 
als prijs van de bij dit vonnis onteigende 
zaak in aanmerking mag worden gebracht, 
is gesteld op de som van de op de onroeren
de zaak gevestigde hypothecaire vorderin
gen met renten en kosten, voorzoover deze 
schulden reeds op 9 Mei 1940 op de onroe
rende zaak werden gevestigd; 

"dat bedoelde som in elk geval meer dan 
f 40000 bedraagt, zijnde meer dan de totale 
schadeloosstelling door eischer te betalen;" 

0. dat eischer tegen deze uitspraak op
komt met het volgende middel van cassatie: 

S. of v. t. van de artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en u 
van het Huurprijsbesluit 1940 (Verordening 
237/1940), 1, 2 en 3 van het Huurbescher
mingsbesluit 1941 (Verordening 81/x941) , 
1, 2, 3, 4, 5, 6 en 8 van het Vervreem
dingsbesluit onroerende zaken (Verordening 
49/x942), - zooals vorengenoemde drie be
sluiten gewijzigd gehandhaafd zijn rechtens 
art. 18 van het Besluit Bezettingsmaatrege
len (E Q.~) - 158 en 168 der Grondwet, n 
en 14 Alg. Bep., art. 20 R .O., 1356, 1371, 
1373, 1374, 1612 B. W ., 48 en 59 Rv. , 2, 3, 
39, 40, 42, 43, 77, 78, 88 en 95 der Onteige
ningswet, 

doordien de Rechtbank op de hierboven 
weergegeven gronden de vermogensschade 
terzake van de onteigening der ten processe 
bedoelde perceelen heeft vastgesteld op 
f 38931.50 en de aan den interveniënt Bos
man als huurder toekomende schadeloosstel
ling op f 960 een en ander te vermeerderen 
met renten, 

een en ander ten onrechte, 
omdat uit hetgeen de Rechtbank heeft 

vastgesteld niet blijkt, dat de huurprijs van 
de ten processe bedoelde panden "als gevolg 
van persoonlijke verhoudingen tusschen 
huurder en verhuurder" (in den zin van art. 
3 van het Huurprijsbesluit 1940) op 9 Mei 
1940 lager was dan de voor gelijksoortige 
huurobjecten op dien dag gebruikelijke huur
prijs, (immers daaruit slechts is af te leiden, 
dat partijen destijds op zakelijke gronden, 
verband houdende met den ongebruikelijken 
korten huurtermijn van slechts één jaar, den 
huurprijs hebben vastgesteld op resp. f 780 
en f 832) , 

en ten deze evenmin voldaan is aan het in 
evengenoemde bepaling gestelde vereischte, 
dat sinds 9 Mei 1940 een andere huurder 
optreedt, 

terwijl de door de Rechtbank aanvaarde, 
uitbreidende, interpretatie van bedoeld ar
tikel onvereenigbaar is met tekst en strek
king zoowel van de desbetreffende bepaling 
zelf als van het geheele huurprijsbesluit 
1940, 

zoodat de Rechtbank bij haar berekenin
gen had moeten uitgaan van de op 9 Mei 
1940 tusschen de desbetreffende partijen 

geldende huurprijzen van f 780 en f 832 en 
in elk geval niet, althans niet zonder meer, 
van een huurprijs van f g6o; 

0 . dat dit middel een tweeledige strek
king heeft, te weten: 1°. om aan te tasten de 
beslissing der Rechtbank dat de hoogste 
prijs, welke ingevolge het Vervreemdingsbe
sluit onroerende zaken bij verkoop van het 
goed daarvoor had mogen worden bedongen, 
gesteld moest worden op f 38931.50, welk 
bedrag, naar de Rechtbank op het voetspoor 
der deskundigen heeft aangenomen, lager is 
dan wat los van de geldende prijsvoorschrif
ten, voor het goed had kunnen worden be
dongen, en 2 °. om op te komen tegen het 
oordeel der Rechtbank dat de aan den ver
weerder sub 3 als huurder toekomende ver
goeding naar den bij de huurovereenkomst 
van 20 Juni 1940 bedongen jaar!ijkscben 
huurprijs van f g6o en niet naar den op 9 
Mei 1940 geldenden, !ageren huurprijs moest 
worden bepaald; 

0. ad I urn: 
dat volgens art. 5 van het Vervreemdings

besluit onroerende zaken bij onteigening met 
inachtneming van het in art. 2 bepaalde het 
bedrag wordt vastgesteld, hetwelk bij de be
rekening van de schadeloosstelling ten hoog
ste als prijs voor de onteigende zaak in aan
merking mag worden gebracht; 

dat dit kennelijk beteekent, dat de beant
woording der vraag, welk bedrag ingevolge 
dat Besluit bij verkoop van het goed daar
voor ten hoogste had mogen worden bedon
gen, aan de volgens art. 5 bevoegde autori
teit is overgelaten en de Rechter zich naar 
de door deze daaromtrent gegeven beslissing 
moet gedragen; 

dat blijkens de bovenstaande overwegin
gen van het bestreden vonnis de som, welke 
het te dezen onteigende onroerend goed bij 
verkoop ten hoogste had mogen opbrengen, 
ingevolge genoemd art. 5 op een bedrag, hoo_ 
ger dan f 38931.50 is vastgesteld; 

dat derhalve het bedrag, dat de Rechtbank 
als hoogste toelaatbare tegenprestatie heeft 
aangenomen, niet te hoog is berekend en het. 
middel dus ten aanzien van dit punt niet tot 
cassatie kan leiden; 

0. ad II urn: 
dat vaststaat dat sinds 20 Juni 1940 in

gevolge de toen gesloten overeenkomst een 
huurprijs werd betaald van f 960 per jaar; 

dat het middel stelt dat desondanks voor 
de toepassing van art. 42 der Onteigenings
wet als grondslag van de schadeloosstelling 
moet aangenomen worden de op 9 Mei 1940 
ingevolge de toen loopende huurovereen
komst geldende huurprijs, zulks omdat uit 
kracht van het Huurprijsbesluit 1940 deze 
prijs als de hoogst toelaatbare was aan te 
merken; 

dat in art. 1 van het Huurprijsuitvoerings
besluit 1941 is bepaald dat het prijzenbureau 
den huurprijs van een onroerende zaak in 
afwijking van den krachtens het Huurprijs
besluit 1940 hoogst toelaatbaren huurprijs 
kan vaststellen; 

dat blijkens bovenstaande overwegingen 
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der Rechtbank de bij de overeenkomst van 
20 Juni 1940 overeengekomen huurprijs van 
f 960 per jaar voor een pand als het onder
havige bij den als normaal te beschouwen 
huurtijd van vijf jaren gebruikelijk was en 
als redelijk en billijk is te beschouwen; 

dat moet worden aangenomen, dat, indien 
partijen, of een van hen, daartoe een ver
zoek hadden gedaan, het prijzenbureau, ge
bruik makende van de door het Huurprijs
uitvoeringsbesluit gegeven bevoegdheid, den 
huurprijs op f 960 per jaar zou hebben vast
gesteld; 

dat onder die omstandigheden de Recht
bank bij de bepaling van de schadeloosstel
ling zich kon houden aan den tusschen par
tijen overeengekomen huurprijs van f 960 
per jaar; 

dat derhalve ·ook op dit punt het middel, 
wat daarvan overigens moge zijn, niet tot 
cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (Salaris m.b.t. 1, 2 

en 3 f 50 en t . a.v. 4 f 400). 

Conclusie v. d. Adv.-Gen. Mr. Rombach. 

Post alia: 
De rechtbank heeft blijkens haar vonnis 

de volgende feiten vastgesteld: 
Verweerder Bosman en zekere Coppens, 

beiden winkeliers, hadden op 9 Mei 1940 
ieder een deel van het onteigende gehuurd 
voor den jaarlijkschen huurprijs onderschei
denlijk van f 832 en f 780 met een contract 
voor 1 jaar omdat de verhuurder, verweer
der Faassen, zich met het oog op zijn ver
koopplannen niet voor een langeren termijn 
wilde binden. Die termijn was onder de be
staande omstandigheden een ongebruikelijke 
korte termijn en heeft den prijs gedrukt. Bij 
nadere contracten hebben genoemde huur
ders voor 5 jaar gehuurd terwijl daarbij huur
prijzen van f 960 per jaar zijn bepaald, zijn
de dit de normale termijn en de normale 
prijs voor soortgelijke objecten op 9 Mei 
1940. De netto-huuropbrengst van het ont
eigende bedroeg bij berekening op den basis 
van die nadere huurprijzen f 1557.26. 

Van die huurprijzen van f 960 uitgaande 
heeft de Rechtbank 

a . de werkelijke waarde bedoeld in art. 
40 der Onteigeningswet vastgesteld, deze ge_ 
lijkstellende aan de nal!_r een rentevoet van 
4 % gekapitaliseerde nettohuuropbrengst. 

b. den huurprijs bedoeld in art. 42 der 
wet bepaald als schadeloosstelling voor den 
verweerder Bosman als _ huurder. H ij heeft 
t enslotte nog het resultaat der berekening 
vergeleken met den maximumprijs van het 
onteigende, overeenkomstig art. 5 van het 
Vervreemdingsbesluit onroerende zaken, 
vastgesteld door den Directeur-Generaal van 
de Prijzen en geconstateerd dat deze maxi
mumprijs niet werd overschreden. De eenige 
vraag, of zoo men wil de eenige vragen, die 
in dit proces, naar aanleiding van het mid
del , behooren te worden opgelost, is of de 
rechtbank in beide gevallen uit mocht gaan 
van die huurprijzen van f 960. 

Vooropgesteld behoort te worden dat het. 
zoogenaamde Huurprijsbesluit 1940 in het. 
middel vermeld krachtens art. 18 van het 
Besluit Bezettingsmaatregelen (E 93) voor-· 
loopig is gehandhaafd. Hetzelfde geldt, meen. 
ik, voor het zoogenaamde Huurprijsuitvoe
ringsbesluit 1941 zijnde dit een krachtens. 
het bepaalde in art. 8 eerste lid van het. 
Huurprijsbesluit 1940 gegeven voorschrift 
(men zie art. 2 sub / der verordening prijzen 
van den chef van den staf militair gezag van 
18 September 1944, Publicatieblad 28 Sep
tember 1944, no. 5). 

De Rechtbank heeft dan ook de prijsbe
perkingen van het Huurprijsbesluit terecht. 
in hare overleggingen opgenomen. Zij was 
evenwel van oordeel dat deze geen beletsel 
vormden voor een berekening op den basis 
van f 960 omdat, volgens haar, art. 3 van het. 
besluit zoo ruim mocht worden geïnterpre
teerd dat de na 9 Mei 1940 bedongen f 960, 
niet alleen de normale voor soortgelijke ob
jecten gebruikelijke huurprijs was maar ook 
de als hoogst toelaatbare door het Huurprijs
besluit zelve vastgestelde. M.i. is de kritiek 
van eischer op deze interpretatie gegrond. 
Dat de lagere huurprijzen van de op 9 Mei 
1940 geldende contracten het gevolg waren 
van persoonlijke verhoudingen tusschen. 
huurder en verhuurder is niet gebleken en 
evenmin zijn andere huurders opgetreden. 
Hieruit volgt echter geenszins dat het mid
del deugdelijk is. Uit de omstandigheid, dat 
de rechtbank van oordeel was dat f 960. 
's jaars de normale orijs was voor soortgelijke 
huurobjecten en op g Mei 1940 reeds als 
hoogsttoelaatbare prijs gold volgt tevens dat. 
zij meende dat indien noodig het prijzen
bureau, hetzij op een deswege tot haar ge
richt verzoek, hetzij ambtshalve, den huur
prijs op dat bedrag zou vaststellen. (Art. 1 

van het Huurprijsuitvoeringsbesluit). 
Het blijkt derhalve dat de onjuiste uit

legging van art. 3 van het Huurprijsbesluit. 
op de bepaling door de rechtbank van de 
netto-huuropbrengst als basis voor de waar
deberekening van het onteigende geen in
vloed kan hebben gehad en dat derhalve de 
beslissing van de rechtbank omtrent de ver
mogensschade, welke alleen op die netto
huuropbrengst gebaseerd was, ook bij een 
andere interpretatie van art. 3 van het Huur
prijsbesluit 1940 geheel dezelfde zou zijn ge
weest. 

De vraag rijst nu nog of de rechtbank ook 
voor de bepaling van de schadeloosstelling· 
aan den huurder van dien huurprijs van f 960 
mocht uitgaan. 

Op dit punt is twijfel mogelijk. Wij heb
ben hier niet te doen met den 9 Mei 1940 
gebruikelijken huurprijs in het algemeen, 
maar met den in het speciale geval tusschen 
partijen overeengekomen huurprijs . Die prijs 
bedroeg, zooals wij zagen, op 9 Mei 1940 
f 832 per jaar en deze prijs is volgens art. 5 
j 0

. II van het Huurprijsbesluit 1940 ook al 
zou later een hoogere zijn vastgesteld, niet
temin als de tusschen partijen geldende te. 
beschouwen. 



1946 10 MEI 48 

Waar echter volgens de rechtbank die 
huurprijs niet de voor het bepaalde huur
.object gebruikelijke was en de normale huur
prijs f 960 's jaars bedroeg, zooals partijen 
zelf dezen ook inderdaad hebben vastgesteld, 
acht ik het redelijk en billijk dat met dien 
prijs van f 960 ook bij de schadeloosstelling 
aan den huurder wordt rekening gehouden. 
Die hoogere huurprijs kan bedongen zijn op 
,een tijdstip waarop het Huurprijsbesluit 1940 
nog niet bestond. Hij kan ook van te voren 
betaald zijn, in welk geval het meerdere voL 
gens art. s 2e lid van het besluit n iet terug 
gevorderd kan worden. Bovendien moet de 
huurder geacht worden zijn bedrijf op een 
huurcontract van vijf jaar met den hoogeren 
prijs van f 960 's jaars te hebben ingericht. 
Hij moet dan ook volgens de bedoeling der 
wet worden schadeloos gesteld met den huur
prijs, die in het tijdens de onteigening gel
dende contract was bepaald en ook de nor
male was. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep met veroordeeling van den eischer qq. 
-in de kosten. 

(N. J.) 

.io Mei z946. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Merkenwet art. 3) . 

Blijkens art. 3, lid :-i, Merkenwet is de 
werking van het recht van voorrang 
deze, dat, voor het geval de inzending 
hier te lande binnen den daarvoor ge
stelden termij n is gevolgd op een regel
m atig depot van het merk in een der tot 
het Unieverdrag toegetreden staten, de 
wet bij wege van fictie aanneemt, dat 
dit merk reeds bij den aanvang van dien 
termijn hier te lande is gebruikt. 

Tengevolge van de internationale in
schrijving van gereq. op 1 Febr. 1943 ge
niet het merk dezelfde bescherming in 
N ederland als ware het aldaar reeds op 
29 Augustus 1942 (datum inschrijving 
in Frankrijk) door. haar gebruikt, on
verschillig of dit in werkelij kheid het 
geval is. 

VERZOEKSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen : 
Alex Groot, wonende te Woerden, adv. 

:Mr. C . Croon; 
dat de Fransche Handelsvennootschap 

" Brasserie de la Meuse" bij verzoekschrift 
dd. 29 October 1943 aan de Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage heeft verzocht nietig te 

-verklaren de ten name van verzoeker onder 
nummer 79.028 op 24 Maart 194:-i in het bij 
art. s van de Merkenwet 1893 (S 146) be
doelde register ingeschreven woordmerk 
. ,,Frulex" voor de waren aromatische stoffen 
voor de bereiding van spijzen en dranken, 
vruchten essences. aetherische oliën, likeu
ren, limonades, en wel op grond van over

•eenstemming in hoofdzaak met haar woord
.merk "Fruleg", welk merk beweerdelijk voor 

(met de hoogerbedoelde) soortgelijke waren, 
t .w. onder meer: mineraalwater en spuit
water, limonade. siropen, in het bijzonder 
plantaardige sappen, groenten- en vruchten
sappen, te haren name onder nummer 111.548 
op 1 Februari 1943 internationaal en dien
overeenkomstig (op 15 September 1943) in 
het bij art. 8 der Merkenwet 1893 (S 146) 
bedoelde register is ingeschreven; 

dat de Brasserie de la Meuse zich bij haar 
inleidend verzoekschrift heeft beroepen op 
een recht van voorrang (volgens art. 4, lid 2 
van de Schikking van Madrid van 14 April 
1891 betreffende de inschrijving van fa
brieks- en handelsmerken, laatstelijk herzien 
te 's-Gravenhage op 6 November 1925 j 0

• 

art. 4 van het Unieverdrag van Parijs van 20 
Maart 1883 tot bescherming van den In
dustrieelen Eigendom. laatstelijk herzien te 
's-Gravenhage op 6 November 1925) vanaf 
29 Augustus 1942, zijnde de datum, waarop 
zij haar merk in Frankrijk voor de betrok
ken waren nationaal heeft doen inschrijven; 

dat de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage 
het verzoek tot nietigverklaring van verzoe
kers ingeschreven merk bij beschikking van 
7 Maart 1944 heeft toegewezen ondanks de 
tegenwerping van verzoeker, dat het priori
t eitsrecht, waarop de Brasserie de la Meuse 
zich beriep, niet tengevolge kon hebben , dat 
aan de inschrijving van verzoekers merk haar 
kracht werd ontnomen; 

dat verzoeker van vorenbedoelde besch ik
king van de Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage in beroep is gekomen bij het Gerechts
hof aldaar. dat bij beschikking van 14 J a
nuari 1946 de beschikking der Rechtbank 
heeft bevestigd; 

dat verzoeker zich door deze beschikking 
van het Gerechtshof bezwaard gevoelt en 
daartegen, onder overlegging van de best re
den beschikking en de verdere daarop be
trekking hebbende bescheiden, bij Uwen 
Raad beroep in cassatie instelt, hierbij als 
middelen aanvoerende : 

S. of v. t. van de artt. 1, 3, 4, s. 8, 10, 12, 
12bis, 17 en 18 Merkenwet 1893, S. no. 146, 
de artt. r , 2, 4, s. 6 en 15 van het Herzien 
Unieverdrag van Parijs van 20 Maart 1883 
tot bescherming van den industrieelen eigen
dom, de artt. r, _q, 4 en 6 van de Herziene 
Schikking van Madrid van 14 April 1891 
betreffende de internationale inschrijving 
van fabrieks_ of handelsmerken, beide ver
dragen zooals op 6 Nov. 1925 te 's-Graven
hage gesloten, in verband met art. r der Wet 
van 15 Maart 1928. S . no. 64, en bekend ge
maakt bij K. B . van 6 Juni 1928, S. no. 146, 
art. 9 der Wet van 15 Mei 1928, S . no. 28, 
houdende Alg. Bep. der Wetgeving van het 
Koninkrijk, de artt. 1902, 1903, 1904, 1952, 
1953, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 en 1963 
B. W. en art. 48 Rv . 

doordat het Gerechtshof voornoemd de 
beschikking der R echtbank heeft bevestigd 
daarbij overwegende: ' 

"dat de Brasserie de la Meuse het m erk 
Fruleg heeft doen inschrijven in Frankrijk 
op 29 Augustus 1942, in het Internationaal 

K 2663 
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register te Bern op 1 Februari 1943 en hier 
te lande op 15 September 1943, terwijl Groot 
het merk Frulex heeft doen inschrijven op 
24 Maart 1943; 

dat aldus de inschrijving van Groot ouder 
is dan die van de Brasserie althans hier te 
lande en ook vaststaat dat hij zijn merk hier 
eerder gebruikt heeft dan Brasserie die zoo
als is toegegeven haar merk hier in het ge
heel nog niet heeft gebruikt; 

dat evenwel, gezien voormelde data, op 
grond van art. 3 lid 3 der Merkenwet juncto 
art. 4 sub c van het Unieverdrag voor han
delsmerken de Brasserie als eerste gebruiker 
hier te lande moet worden beschouwd; 

dat deze veronderstelling van eerste ge
bruik niet door tegenbewijs kan worden ont
zenuwd, daar in het tegenovergestelde geval 
de bescherming welke het Unie Verdrag van 
Parijs en de Schikking van Madrid bieden 
voor de merken van zeer geringe beteekenis 
zou zijn; 

dat immers alsdan gedurende den priori
teitstermijn hier te lande een internationaal 
of in het buitenland ingeschreven merk door 
een ander ongehinderd zou kunnen worden 
gebruikt, tenzij de rechthebbende op het 
merk met gebruik van zijn merk in Neder-
1and eerder was;" 

ten onrechte: 
omdat nóch hij. die het eerst voldeed aan 

de voorschriften van art. 4 Merkenwet resp. 
een merk te zijnen name in het in art. 5 
Merkenwet bedoelde register heeft inge
schreven staan nóch hij, die een merk over
eenkomstig de artt. 1 j O • 3 der Schikking van 
Madrid bij het Internationaal Bureau te 
Bern heeft laten inschrijven en dientenge
volge het merk te zijnen name in het in art. 
8 Merkenwet bedoelde register heeft inge
schreven staan, rechthebbende op dat merk 
wordt, leverende immers de inschrijvings
handeling als vorenbedoeld resp. de inschrij
ving zelve slechts een (wederlegbaar) ver
moeden van eerste gebruik van het merk in 
het Rijk in Europa of in de Koloniën of be
zittingen in andere werelddeelen ten gunste 
van den inschrijver resp. den ingeschrevene 
op, zoodat gerequestreerde aan hare dd. 1 

Februari 1943 plaatsgevonden internationale 
inschrijving te Bern resp. aan hare daarop 
dd. 1 5 September HJ43 gevolgde inschrijving 
in het in art. 8 Merkenwet bedoelde register 
slechts een wederlegbaar vermoeden van 
eerste gebruik vermag te ontleenen, kun
nende het prioriteitsrecht, waarop gereques
treerde zich op grond van art. 4 der Schik
king van Madrid j 0

• art. 4 van het Uniever
drag van Parijs heeft beroepen, de vorenbe
doelde kracht van de inschrijvingshandeling 
resp. van de inschrijving zelve niet al~us 
wijzigen, dat deze daardoor voor den in

schrijver resp. den ingeschrevene een onwe
derlegbaar vermoeden van gebruik (zij het 
ook niet van eerste gebruik) oplevert, zijnde 
immers de beteekenis van bedoeld priori
teitsrecht geen andere, dan dat op grond van 
,een gedurende den prioriteitstermijn ten be
hoeve van een derde geschiedde inschrijving 
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resp. door een derde gemaakt gebruik van 
een, met het met beroep op prioriteit inge
schreven merk in hoofdzaak overeenstem
mend merk voor soortgelijke waren, de later 
geschiede, op het prioriteitsrecht steunende 
inschrijving niet als nietig, ongeldig of 
krachteloos kan worden beschouwd nóch 
nietig, ongeldig of krachteloos kan worden 
verklaard (hetgeen in het onderhavige geval 
door verzoeker ook niet is gevraagd), 

zoodat, waar door de bekentenis van ge
requestreerde feitelijk vaststaat. dat zij haar 
merk "Fruleg" hier te lande in het geheel 
nog niet heeft gebruikt, aan het ten gunste 
van gerequestreerde werkende vermoeden 
van eerste gebruik van dat merk zijn kracht 
is komen te ontvallen en de inschrijving van 
het merk "Frulex" ten name van verzoeker 
niet had mogen worden nietigverklaard, 

doende aan een en ander niet af - gelijk 
het Hof nog heeft overwogen - dat in de 
opvatting van verzoeker de bescherming, 
welke het Unieverdrag van Parijs en de 
Schikking van Madrid bieden, voor de mer
ken van zeer geringe beteekenis zou zijn en 
een op prioriteit steunend internationaal of 
buitenlandsch ingeschreven merk gedurende 
den prioriteitstermijn hier te lande onge
hinderd zou kunnen worden gebruikt, tenzij 
de rechthebbende op het merk met gebruik 
van zijn merk in Nederland eerder was. 

Redenen, waarom verzoeker zich wendt 
tot Uwen Raad met het eerbiedig verzoek 
de aangevallen beschikking van het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
van 14 Januari 1946, te willen vernietigen, 
met zoodanige verdere beschikking als Uw 
Raad zal vermeenen te behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Fransche Vennootschap Brasseries de 

la Meuse, Société Anonyme, gevestigd te 
Parijs. adv. Mr. C. J. de Haan; 

dat gerequestreerde kennis genomen heeft 
van het namens Alex Groot, zaken doende 
te Rotterdam, ingediende verzoekschrift, 
strekkende tot vernietiging van de door het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage op 14 Januari 
1946 gegeven beschikking, strekkende tot 
bevestiging van de beschikking van de Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage dd. 7 Maart 
1944, waarbij is nietig verklaard de inschrij
ving onder No. 7go28 ten name van Alex 
Groot van het merk Frulex; 

dat gerequestreerde tegen het voormelde 
verzoekschrift het navolgende wenscht aan 
te voeren: 

Gereq. deed zijn merk Fruleg voor het 
eerst in Frankrijk inschrijven op 29 Aug. 
1942. Daarna volgde de internationale in
schrijving bij het Bureau te Bern op 1 Febr. 
1943. Ingevolge art. 8 der Merkenwet, werd 
het aldus internationaal ingeschreven merk 
op 15 September 1943 hier te lande inge
schreven. 

Art. 4, re lid van de Schikking van Ma
dri_d bepaalt, dat de bescherming van het 

4 
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merk in Nederland vanaf het tijdstip der in
ternationale inschrijving dezelfde is als ware 
het merk hier re.chtstreeks gedeponeerd, 

Tenslotte geniet volgens het tweede lid 
van genoemd artikel het internationaal in
geschreven merk het recht van voorrang, bij 
art. 3 van het Unieverdrag van Parijs vast
gesteld. Laatstgenoemd artikel sub c stelt 
den prioriteitstermijn vast op 6 maanden. 

Uit deze reeks van tractaatsbepalingen 
resulteert dus, dat de bescherming, die het 
merk Fruleg hier te lande gemet, gelijk is 
aan die, welke de Merkenwet toekent aan 
een in Nederland op 1 Februari 1943, met 
een beroep op prioriteit van 29 Augustus 
1942 ingeschreven merk. 

Deze bescherming bestaat daarin, dat vol
gens art. 3, ~ lid, der Merkenwet, gere
questreerde, behoudens bewijs van het te
gendeel, geacht wordt hier te lande eerste 
gebruikster van het merk Fruleg te zijn, 
maar volgens het derde lid van dit artikel 
zonder bewijsmogelijkheid van het tegendeel, 
geacht wordt dit merk reeds bij den aanvang 
van den prioriteitstermijn, zijnde 29 Aug. 
1942, hier te lande te hebben gebruikt. 

Gereq. merkt hierbij op. dat, hoewel art. 
3 lid 3 Merkenwet, den prioriteitstermijn op 
4 maanden stelt, in 1925 het Unieverdrag 
in dien zin is gewijzigd, dat de termijn tot 6 
maanden verlengd is. De desbetreffende be
paling van het Unieverdrag, goedgekeurd bij 
de wet van 15 Maart 1928, S. 46, is een di
rect toepasselijke maatregel en prevaleert 
dus als lex posterior boven de oudere bepa
ling van de Merkenwet (H. R. 6 November 
1919, W. 10502, N . J. 1919 blz. II78; Bo
denhausen: ,,De rechten van derden tegen
over de z.g. Unie-prioriteit" , R. M . 1933, 28). 
Wilde men zich hier te lande nog aan den 
termijn van vier maanden houden, dan zou
den de buitenlanders, die hun merk inter
nationaal met prioriteit laten inschrijven, in 
de val loopen. Dit zou neerkomen op een 
frustreeren van de internationale regeling 
door Nederland. 

Requestrant stelt nu, dat de inschrijving 
in Nederland. en dus ook de internationale 
inschrijving, die dezelfde bescherming geeft 
als de nationale inschrijving, krach
tens artikel 3, 2e lid der Merkenwet, 
slechts een wederlegbaar vermoeden van 
eerste gebruik geeft. Dit kan hem geredelijk 
worden toegegeven. Daarbij kan ten deze in 
het midden gelaten worden of de inschrij
ving ( of juister het depot) op zich zelf als 
een gebruikshandeling moet worden be
schouwd. 

Wanneer het middel er van uit zou gaan, 
dat het Hof het eerste gebruik van gereques
treerde zou hebben afgeleid uit de interna
tionale inschrijving van 1 Februari 1943, 
zonder meer, mist het feitelijken grondslag. 
Het Hof heeft terecht beslist. dat het eerste 
gebruik voortvloeit uit art. 3, lid 3 der Mer
kenwet, juncto art. 4 sub c van het Uniever
drag, welke artikelen over het prioriteits
recht handelen. 

Requestrant betoogt echter verder, dat 

het prioriteitsrecht de kracht van de in
schrijving niet aldus kan wijzigen, dat deze 
daardoor voor den inschrijver resp. den in
geschrevene een onwederlegbaar vermoeden 
van gebruik oplevert. Hij ziet daarbij even
wel over het hoofd, dat het prioriteitsrecht 
de kracht van de Nederlandsche inschrijving 
niet in dien zin wijzigt, dat zij iets anders 
wordt dan wat zij volgens het 2de lid van 
art. 3 is, nl. een vermoeden van eerst ge
bruik. De beteekenis van het prioriteits
recht is daarentegen. dat een andere hande
ling, t. w. het depot in het land van oor
sprong, geacht wordt een gebruikshandeling 
te zijn, Volgens art. 3, lid 3, levert dus het 
buitenlandsche depot het bewijs van het in 
het 2de lid vermoede eerste gebruik en ver
sterkt zoodoende de kracht der Nederland
sche inschrijving. 

Het door requestrant gevoerde betoog is 
reeds weerlegd door Hijink (art. 3, lid 3, der 
Merkenwet, B.I.E. 1937, blz. 37), die 
schrijft: 

"Gesteld immers, dat het overeenkomstig 
art. 3 lid -~ ingezonden merk is ingeschreven 
en dat dit merk vóór het origineele buiten
landsche depot hier te lande nog nimmer 
was gebruikt, noch door den inzender zelf, 
noch door iemand anders, dan heeft de in
zender-ingeschrevene volli{ens lid 3. j O • lid 1 
van art. 3 recht op het merk, en dit recht 
ontleent hij, indien het hierboven betoogde 
juist is, niet aan het origineele depot, ge
volgd door de tijdige inzending, maar aan de 
inschrijving, zij het ook, dat het recht ge
acht wordt op het tijdstip van het origineele 
depot te zijn ontstaan." 

Geheel in denzelfden zin Telders (Niet 
gebruik van "Buitenlandsche merken", B.I. 
E . blz. 122), die, na te hebben betoogd, dat 
de inschrijving in Nederland niet als "ge
bruik" van het merk mag worden be
schouwd, zegt: 

"Geheel anders staat de zaak evenwel met 
betrekking tot buitenlandsche merken, be
doeld in art. 3, lid 3 der Merkenwet. Ten 
aanzien daarvan toch bepaalt het derde lid 
van art. 3, dat hij, die een tevoren in het 
buitenland gedeponeerd merk tijdig in Ne
derland inzendt, geacht wordt van dat merk 
reeds van den aanvang van dien termijn in 
Nederland gebruik te hebben gemaakt. Ten
minste zal m en moeten erkennen, dat de 
Wet zelf hier met niet te miskennen duide
lijkheid de mogelijkheid van tegenbewijs ten 
aanzien van het z.g. gebruik op het bedoel
de tijdstip uitsluit." 

Ten onrechte betoogt requestrant, dat de 
door hem verdedigde opvatting zou zijn te
rug te vinden in het arrest van Uwen Raad 
van 5 Januari 1940 (B.I.E. 1940, 124; N. J. 
1940 no. 482, Red.), Dit arrest handelt niet 
over het ontstaan van het recht, maar in
tegendeel over het tenietgaan daarvan. 

Requestrant zou op dit arrest een beroep 
hebben kunnen doen, wanneer hij er een mid_ 
del van gemaakt had, dat het Hof niet be
slist heeft, dat gerequestreerdes recht door 
niet gebruik gedurende drie jaren na het 
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eerste gebruik teniet is gegaan. Hij heeft dit 
novum echter terecht achterwege gelaten. 

Het is toch duidelijk, dat het niet-gebruik 
in Nederland van het merk Fruleg na den 
prioriteitsdatum te wijten is aan overmacht, 
nl. aan de oorlogsomstandigheden en de 
daaruit voortvloeiende, nog steeds bestaan
de invoerbeperkingen. Voor het Hof heeft 
gerequestreerde zich beroepen op het besluit 
van den Secr.-Generaa! van het Departe
ment van Justitie van 18 Juni 1940, dat den 
rechter de vrijheid geeft. voorschriften be
treffende termijnen buiten toepassing te la
ten. Bovendien is deze overmacht onmisken_ 
baar een omstandigheid, waarmede de hou
der van het merk ziin stilzitten kan recht
vaardigen, zooals bedoeld in art. 5, lid 7 van 
het Unieverdrag. Zonder hieraan een over
weging te wijden, heeft het Hof zich kenne
lijk vereenigd met de opvatting van ge
requestreerde, welke in verband met het 
voornoemde arrest van Uwen Raad van 5 
Januari 1940, door Telders bepleit is (B.I.E. 
1940, blz. 12l): 

"Het lijdt een twijfel, dat art. 5, lid 7, van 
het Uniever rag wel degelijk beoogt t.a.v. de 
merken, bedoeld in art. 3 lid 3 onzer wet het 
automatisch verval van het merkenrecht we
gens niet-gebruik af te schaffen en daarvoor 
in de plaats te stellen de mogelijkheid van 
vervallenverklaring na een "redelijken tijd" 
en behoudens de mogelijkheid van recht
vaardiging Vfln het niet-gebruik in elk spe
ciaal geval." 

Tenslotte stelt requestrant nog, dat het 
internationaal geregelde prioriteitsrecht voor
al aan zou sluiten op het recht van landen 
met een constitutief stelsel. maar voor lan
den met declaratoir stelsel - gelijk Neder
land - van minder beteekenis zou zijn. Vol
gens requestrant zou immers de prioriti:it 
niet in den plaats kunnen treden van het m 
laatstgenoemde landen voor het ontstaan 
van het recht vereischte eerste gebruik. De 
onjuistheid dezer opvatting omtre1:t ~e _in
ternationale beteekenis van het pnonte1ts
recht moge blijken uit het volgende citaat 
van den gezaghebbenden Amerikaanschen 
jurist Ladas (International Protection of ln
dustrial Property, blz. 515): 

In countries in which registration is 
either merely declaratory of property in the 
trade mark or is not the basis of property 
until the expiry of a period of years, an iden
tical or closely resembling trade mark might 
be adopted and used, or registered, by a t(ürd 
person. Registration in such countnes g1ves 
at most a presumption of ownership of the 
trade mark. Such presumption may be des
troyed by proof of prior use. With th~ ex
ception of this burden of proof, ther_e 1s no 
difference in the position of the fore,gn ap
plicant, whether the trade mark in question 
is registered, or is only used by a_ th1rd p~r
son. In both cases there is a question ~f pnor 
use to be settled. But without the ngh~ of 
priority settlement might not be _po~s1ble, 
for in many countries only use w1thm the 
country is considered in determining prior-

ity. The foreign applicant may not have used 
his trade mark in the country in question. 
The third persen may have usurped it, 
before it appeared on the domestic market. 
By virtue of the right of priority proof of 
use on such market is unnecessary." 

Redenen waarom gerequestreerde zich tot 
Uwen Raad wendt met het eerbiedig ver
zoek het cassatieberoep te verwerpen. 

Conclusie v . d. Adv.-Gen. Mr. Rombach: 

0. dat de aangevallen beslissing van het 
Gerechtshof hem juist voorkomt; 

0 . dat het recht van voorrang dat, blij
kens art. 4 van het Unieverdrag van Parijs 
j O • art. 4 van de Schikking van Madrid 
(teksten in Staatsblad 196 van 1928 en in 
no. 47 van de editie Nederlandsche Staats
wetten van Schuurman en Jordens ge druk 
blz. u6 e.v.) ieder, die zooals gereques
treerde, een fabrieks- of handelsmerk in een 
der landen der Unie heeft gedeponeerd, te
vens bezit voor het depot in de andere lan
den der Unie, inderdaad slechts dan betee
kenis heeft, indien de uitoefening van dit 
recht, het verrichten derhalve van het twee
de depot van het merk op zich zelve reeds 
als een gebruik van dat merk hier te lande 
moet worden beschouwd; 

0. dat naar zijn meening de opvatting, 
die in het cassatiemiddel tot uitdrukking 
gebracht wordt, dat de tweede inschrijving 
slechts een vermoeden van gebruik zou op
leveren dat voor tegenbewijs moet wijken, 
onhoudbaar is, omdat bij die opvatting de 
gegeven voorrang juist niet tot zijn recht 
zou komen, daar het recht van den voor
rangbezitter dan niet alleen zou behooren 
te wijken voor dat van dengene die reeds 
v66rdat het eerste depot van het merk in 
het buitenland had plaats gehad hier te 
lande van het merk gebruik heeft gemaakt, 
maar ook voor dat van dengene die in den 
tijd tusschen het oorspronkelijke depot en 
het tweede, internationale, depot hier te 
lande het merk gebezigd heeft; 

0. dat de in het middel verdedigde op
vatting ook in hare verdere consequenties 
onaanvaardbaar is, omdat zij als mogelijk 
veronderstelt dat hetzelfde merk aan het 
Bureau op onaantastbare wijze ingeschreven 
komt te staan ten name van twee rechtheb
benden. te weten 1 °. degene die zijn in het 
buitenland gedeponeerd merk binnen den 
gestelden termijn hier te lande opnieuw 
h eeft gedeponeerd en 2 °. degene die in den 
tusschentijd dier beide depots kans heeft ge
zien het merk hier ingeschreven te krijgen, 
zijnde deze samenloop van gerechtigden in 
st,;ijd met het recht tot uitsluitend gebruik 
dat het kenmerk is van het merkenrecht; 

0 . tenslotte, dat ook uit het derde lid van 
art. 3 der Wet, ofschoon niet letterlijk op 
ons geval van toepassing, niettemin duidelijk 
blijkt, dat onze wetgever het_ tweede d_epot 
hier te lande van een reeds m het buiten
land gedeponeerd merk beschouwd wil zien 
als een gebruikmaken van dat merk in het . 
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Rijk in Europa in den zin van art. 3 1e lid 
der Wet; 

Concludeert tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat het middel 's Hofs beslissing aan

valt met de stelling, dat de internationale 
inschrijving de dato 1 Februari 1943, die de
zelfde bescherming van het merk Fruleg in 
Nederland geeft, als ware dit merk daar 
rechtstreeks gedeponeerd, krachtens art. 3 
lid 2 der Merkenwet, slechts een wederleg
baar vermoeden medebrengt, dat de Bras
serie hier te lande eerste gebruikster van dit 
merk is, terwijl het recht van voorrang, 
waarop de Brasserie zich heeft beroepen. de 
kracht dezer inschrijving niet aldus wijzigt, 
dat dit vermoeden onwederlegbaar wordt; 

dat deze stelling den verzoeker niet kan 
baten; 

dat toch, reeds blijkens het derde lid van 
art .. 1 der Merkenwet, de werking van het 
recht van voorrang deze is, dat, voor het ge
val de inzending hier te lande binnen den 
daarvoor gestelden termijn is gevolgd op een 
regelmatig depot van het merk in een der 
tot het Unieverdrag van Parijs toegetreden 
staten, de wet bij wege van fictie aanneei:nt, 
dat dit merk reeds bij den aanvang van dien 
termijn hier te lande is gebruikt; 

dat mitsdien de Brasserie, ten gevolge van 
hare internationale inschrijving de dato 1 
Februari 1943, in Nederland voor het merk 
Fruleg dezelfde bescherming geniet als ware 
dit merk aldaar reeds op 29 Augustus 1942 
door haar gebruikt, onverschillig of dit in 
werkelijkheid het geval is; 

dat derhalve het middel niet tot cassatie 
kan leiden. 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

zo Mei z946. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Octrooiwet art. 43). 

D it beduidt, dat hij die de inbreuk 
op het octrooi pleegde, wist, dat hij han
delde in strijd met het octrooi. 

D e fictie van het 2e lid van art. 43, 
waardoor een bewustheid wordt aange
nomen, onverschillig of dit in werkelijk
heid het geval is, kan niet buiten de wet 
om worden aangenomen. 

Het tweede middel mist feitelijken 
grondslag. 

Beslissing omtrent de kosten. 

a. de N.V. Noord-Hollandsche Asbest
fabriek voorheen J. de Boer & Co, gevestigd 
te Amsterdam, en 3 anderen, eischers tot 
cassatie van een tusschen partijen door het 
Gerechtshof te Amsterdam op 5 Januari 1944 
gewezen arrest, adv. Mr. A. E. J . Nysingh; 

tegen: 
de Engelsche rechtspersoonlijkheid bezitten
de vennootschap J. W. Roberts Limited, ge
vestigd te Armley, Leeds (Engeland), adv. 

Mr. G . H.C. Bodenhausen; gepleit door Mr. 
W. Blackstone. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest, voorzoover 

thans nog van belang, blijkt: 
dat de verweerster in cassatie - verder te 

noemen Roberts - van de eischers, van wie 
eischers onder b, c en d zijn directeuren van 
eischeres onder a - verder te noemen de 
N. V. en de directeuren - voor de Arrondis
sements-Rechtbank te Amsterdam schade
vergoeding heeft gevorderd wegens door hen 
desbewust gepleegde inbreuken op het Ne
derlandsch octrooi no. 35108, waarvan Ro
berts houdster is en hetwelk betreft een werk_ 
wijze en inrichting voor het met behulp van 
een luchtstroom en een spuitinrichting ver
vaardigen van een bekleeding uit minerale 
vezels. in het bijzonder asbest, en een bind
middel, zulks op grond dat zij de geoctrooi
eerde werkwijze zouden hebben toegepast : 
a. vóór 5 November 1936 bij den bouw van 
den kruiser "De Ruijter" - zijnde deze han
delingen onrechtmatig verklaard bij arrest 
van het Gerechtshof te Amsterdam van 5 
November 1936, waartegen het ingestelde 
beroep in cassatie is verworpen - , voorts 
bij de Electrische Centrale Noord te Amster
dam, in het M.S . .,Maetsuijker" en in het 
seminarie "HaKeveld" te Heemstede, en 
b . nà 5 November 1936 bij werken, betrek
king hebbende op het M.S. Tegelberg, bij de 
Rijkswerf te D en Helder, op het M.S. Ne
derland en op het M.S. Ruijs ; 

dat de Rechtbank bij vonnis van 6 Januari 
1942 Roberts heeft toegelaten tot een getui
genbewijs; 

dat de N.V. en de directeuren van dit von
nis in hooger beroep zijn gekomen en het Hof 
bij het bestreden arrest, alvorens verder te 
beslissen, een onderzoek van deskundigen 
heeft bevolen; 

dat het Hof heeft overwogen : 
1. ,,dat de vordering van Roberts, zooals 

die luidt na de vermindering bij repliek be
treft: 

a. handelingen van appellanten - van 
welke de appellante onder a hieronder ook 
wel zal worden aangeduid als de N.V. - ge
pleegd voor het arrest van het Hof van 5 
November 1Q3Ó op den kruiser de Ruijter 
(werken of handelingen op de de Ruijter); 

b. handelingen van appellanten. gepleegd 
vóór genoemd arrest op het M .S. Maetsuij
ker, bij de Centrale Noord te Amsterda m , 
en in het Seminarium Hageveld (werken of 
handelingen op de Maetsuijker enz.); 

c. handelingen van appellanten gepleegd 
na het genoemd arrest op het M .S. Tegel
berg, bij de Rijkswerf te D en Helder en op 
het M.S. Ruijs (werken of handelingen op 
de Tegelberg enz.); alle welke handelingen 
volgens R oberts zouden hebben opgeleverd 
schennis van haar octrooi No. 35108; 

2. ,,dat appellanten erkennen, dat zij bij 
bedoelde werken warmte-isoleerende, ge
luiddempende en waterdichte bekleedingen 
van asbestvezels en een bindmiddel hebben 
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vervaardigd, behalve voor wat betreft de 
werken op de Rijkswerf te Den Helder, 
waaromtrent zij in haar zesde grief opmer
ken, dat zij in eerste instantie hebben ont
kend, dat zij op die Rijkswerf zoodanige 
werken hebben uitgevoerd; 

3. ,,dat het Hof echter een duidelijke ont_ 
kenning op dit punt in de conclusiën van 
appellanten niet heeft aangetroffen, en daar
om meent ook de uitvoering van werken als 
hier bedoeld op genoemde Rijkswerf als vast
staand te moeten aanmerken;" 

dat het Hof voorts omtrent de vierde grief 
heeft overwogen: 

4. ,,dat in hun vierde grief appellanten 
betoogen dat de Rechtbank, oordeelende dat 
de vorderingen tot vergoeding van schade. in 
beginsel voor toewijzing in aanmerking ko
men, zulks ten onrechte deed, vermits niet 
is vastgesteld, dat appellanten "desbewust" 
hebben gehandeld in den zin, waarin dit 
woord wordt gebezigd in art. 43 der Oc
trooiwet, welk betoog appellanten voor zoo
veel noodig als nieuwe weer voordragen; 

5. ,.dat aan de voorwaarde van desbe. 
wustheid, in genoemd wetsartikel gesteld 
voor het recht op vergoeding van de door 
octrooischennis geleden schade, is voldaan 
o.a. als de pleger van die schennis reeds eeni
gen tijd voor dat hij de handelingen pleegde, 
van het bestaan van het octrooi kennis droeg 
en door den octrooihouder er reeds op was 
gewezen, _dat zoodanige handelingen octrooi
schennis opleverden, een geval dat in het 
tweede lid van art. 43 der Octrooiwet ter 
sprake komt in dezen zin, dat volgens die 
bepaling de ti.id bovenbedoeld, niet meer dan 
dertig dagen behoeft te bedragen indien de 
waarschuwing heeft plaats gevonden bij 
deurwaardersexploi t; 

6. .,dat als men er nu op let, dat, naar 
Roberts zonder tegenspraak in hooger be
roep heeft gesteld, reeds in IQ.H bij gelegen
heid van de uitvoering van een werk in het 
Hotel Krasnapolsky te Amsterdam de N .V. 
door Roberts is gewaarschuwd, dat haar 
daar toegepaste werkwijze, welke dezelfde 
was als die, welke daarna bij werken op de 
de Ruijter en op de Maetsui_jker enz. is toe
gepast, schennis inhield van het octrooi, niet 
kan worden betwijfeld, dat, voor wat die 
werken betreft. desbewustheid van de Direc_ 
teuren der N.V. aanwezig is geweest; 

7. ,,dat een waarschuwing aan een N .V. 
desbewustheid in het leven roept bii elk ha
rer directeuren, voorzoover niet komt vast 
te staan, dat zi.i bij één of meer hunner door 
biizondere omstandigheden heeft ontbroken, 
wat appellanten niet hebben gesteld, laat 
staan hebben bewezen; 

8. ,.dat indien het octrooischennend ka
rakter van de handelingen van appellanten 
op de Tegelberg enz. komt vast te staan, ook 
die handelingen geoordeeld moeten worden 
desbewust te zijn gepleegd, ook indien zij 
verschilden van de handelingen op de de 
Ruyter en op de Maetsuvker enz., en indien 
een waarschuwing van Roberts betreffende 
de op de Tegelberg enz. toegepaste werk-

wijze niet heeft plaats gevonden; 
g. ,.dat desbewustheid toch ook aanwezig 

is in het geval, dat de pleger van de octrooi
schennis op grond van de door den octrooi
houder tegen hem aangenomen houding wel 
moest beseffen dat deze in zijn handelingen 
octrooischennis zag en dit, voor wat appel
lanten betreft, zeker het geval was na deze 
rechtsstrijd, die zich tusschen de N.V. en 
Roberts ter zake van octrooischennis had 
af&_espeeld; 

10. ,.dat de grief dus niet tot vernietiging 
van het vonnis kan leiden;" 

0. dat het arrest in cassatie wordt bestre
den met de volgende middelen: 

I. S . of v. t . van de artt. 1, 30, 43 en 45 
der Octrooiwet en 48 Rv. , doordat het Hof 
op de vierde door de N.V. en de directeuren 
aangevoerde grief overwegende als boven 
onder 4 tot en met g is weergegeven, beslist 
dat de grief niet tot vernietiging van het 
vonnis kan leiden; 

doch zulks t en onrechte en in strijd met de 
wet omdat 

1. .,desbewustheid" in den zin der Oc. 
trooiwet slechts bestaat als aangetoond wordt 
dat hij, aan wien octrooischennis wordt ver
weten, de wetenschap had dat zijn handelin
gen inbreuk op het octrooi opleverden (met 
de onrechtmatigheid ervan bekend was). dan 
wel dat .W dagen zijn verloopen sinds hij op 
den strijd van zijn handelingen met het oc
trooi bij deurwaardersexploit is gewezen, ter
wijl noch van het een, noch van het ander uit 
's 

0

Hofs arrest blijkt; 
2 . desbewustheid in den zin der Octrooi

wet niet wordt in het leven geroepen door 
een waarschuwing - ook niet bij de direc
teuren eener N.V. door waarschuwing aan 
die N.V. - zcodat, nu vaststaat dat een ex
ploit als gub 1. bedoeld noch aan de N .V. 
noch aan hare directeuren is uitgebracht, het 
Hof desbewustheid in den zin der wet noch 
bii de N.V., noch bij haar directeuren had 
mogen aannemen op den enkelen grond dat 
Roberts de N.V. reeds in IQ.H bij gelegen
heid van de uitvoering van een werk in het 
Hotel Krasnapolsky te Amsterdam had ge
waarschuwd dat haar daar toegepaste werk
wijze schennis inhield van het octrooi, en 
dat de daarna op de de Ruyter en M aetsuy
ker enz. toegepaste werkwijze dezelfde als 
deze was; 

.,. desbewustheid in den zin der Octrooi
wet niet mag worden aangenomen op den 
enkelen grond, dat de pleger van de octrooi
schennis op grond van de door den octrooi• 
houder tegen hem ingenomen houding wel 
moest beseffen dat de~e in zijn handelingen 
door de N.V. en de directeuren op de Tegel
berg enz. gepleegd, niet geoordeeld mogen 
worden desbewust te zijn gepleegd als het 
octrooischendend karakter ervan komt vast 
te staan. nu zij verschillen van de handelin
gen gepleegd op de de Ruyter en op de Maet. 
suyker enz. - gelijk het Hof aanneemt, al
thans in het midden laat - en een waar
schuwing van Roberts betreffende de op de 
Tegelberg enz. toegepaste werkwijze niet 
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heeft plaats gevonden, daar dit alles niet 
medebrengt dat de N.V. en de directeuren nu 
ook de wetenschap hadden dat hun hande
lingen op de Tegelberg enz. (immers andere 
handelingen dan die op de de Ruyter en op 
de Maetsuyker enz. verricht) inbreuk op het 
octrooi van Roberts opleverden (met de on
rechtmatigheid ervan bekend waren), al 
heeft zich tusschen de N.V. en Roberts een 
rechtsstrijd afgespeeld (waarin de handelin
gen als op de Tegelberg enz. verricht echter 
nimmer zijn betrokken geweest); 

4. enz.; 
II. S . of v . t. van de artt. 1902, 1903, 

1960, 1961, 1g62 en 1g63 B. W., 48, 141, 332, 
339, 343, 347, 348, 349 en 353 Rv. doordat 
het Hof, na te hebben overwogen als boven 
onder 1 en 2 vermeld. heeft gemeend, ook 
de uitvoering van werken als hier bedoeld 
op genoemde Rijkswerf als vaststaand te 
moeten aanmerken, op grond van de boven 
onder 3 ~ee,gegeven overweging, zulks ten 
onrechte en in strijd met de wet, omdat uit 
's Hofs eigen overwegingen blijkt,dat de N .V. 
en de directeuren in ieder geval in hooger 
beroep duidelijk hebben ontkend, althans dat 
zij bij hun erkenning uitzonderen, bij de wer
ken op de Rijkswerf te den Helder warmte 
isoleerende, geluiddempende en waterdichte 
bekleedingen van asbestvezels en een bind
middel te hebben vervaardigd en het Hof 
ontkende feiten niet op den vermelden grond 
als vaststaand had mogen aannemen. te min_ 
der nu het Hof niet heeft vastgesteld, dat dit 
verweer in appèl in het geding ter eerste in
stantie is gedekt; 

0 . aangaande het eerste middel: 
dat de daarin onder 1, 2 en 3 tot uitdruk

king gebrachte grieven gegrond zijn; 
dat toch de term desbewust in artikel 43 

der Octrooiwet naar gewoon spraakgebruik 
beteekent. dat hij die de inbreuk op het oc
trooi pleegde, wist, dat hij handelde in strijd 
met het octrooi, terwijl noch de wet zelve 
noch haar geschiedenis voldoenden grond op
levert voor de opvatting, dat artikel 43 het 
woord "desbewust" gebruikt in een zin, die 
van de gewone beteekenis afwijkt; 

dat men, ingevolge het tweede lid van dit 
artikel. geacht wordt desbewust te hebben 
gehandeld, dat wil zeggen : zich van de on
rechtmatigheid van zijn handeling bewust te 
zijn geweest, indien de inbreuk is gepleegd 
na verloop van dertig dagen nadat men bij 
deurwaardersexploit op den strijd tusschen 
de handeling en het octrooi is gewezen; 

dat deze fictie , waardoor een bewustheid 
aangenomen wordt, onverschillig, of dit in 
werkeli jkheid het geval is. niet buiten de 
wet om kan worden uitgebreid; 

dat hieruit volgt, dat het Hof desbewust
heid niet mocht aannemen op grond, dat de 
pleger van de octrooischennis reeds eenigen 
tijd van het bestaan van het octrooi kennis 
droeg en door den octrooihouder was ge
waarschuwd (terwijl niet blijkt, dat zulks bij 
deurwaardersexploit is geschied), dat de toe
gepaste werkwijze schennis inhield van het 
octrooi , noch op grond, dat de pleger van de 

octrooischenni3 wel moest beseffen, dat de 
octrooihouder in zijn handelingen octrooi
schennis zag; 

dat de gegrondheid van bedoelde grieven 
medebrengt. dat het bestreden arrest niet in 
stand kan blijven en dat de onder 4 gefor
muleerde grief geen behandeling behoeft; 

0. aangaande het tweede middel: 
dat dit ervan uitgaat, dat de N .V. en de 

directeuren in hooger beroep duidelijk heb
ben ontkend bij de werken op de Rijkswerf 
te den H elder warmte isoleerende, geluid
dempende en waterdichte bekleedingen van 
asbestvezels en een bindmiddel te hebben 
vervaardigd, en vervolgens het Hof verwijt 
ontkende feiten als vaststaand te hebben 
aangemerkt; 

dat echter het Hof heeft vastgesteld een 
duidelijke ontkenning op dit punt in de con
clusiën van de N .V. en de directeuren niet te 
hebben aangetroffen, waarbij het Hof blijk
baar doelde op de conclusiën zoowel in 
eersten aanleg als in hooger beroep; 

dat mitsdien het Hof geenszins ontkenáe 
feiten als vaststaand heeft aangenomen en 
het middel feiteli_jken grondslag mist; 

0 . dat Roberts de bij het eerste middel be
streden beslissing niet heeft uitgelokt, noch 
in cassatie heeft verdedigd, weshalve de be
slissing omtrent de kosten op dit middel in 
cassatie gevallen zal worden aangehouden 
tot de einduitspraak; 

Vernietigt het bestreden arrest; 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam ten einde, met inachtneming van 
dit arrest. verder te worden beslist en af
gedaan; 

Veroordeelt de eischers in de kosten in 
cassatie op het tweede middel gevallen. (Sa_ 
laris f 250). 

Houdt de kosten, gevallen op de behan
deling van het eerste middel, aan tot de 
einduitspraak. (Salaris f 450 voor eischers 
en f 200 voor verweerster) . 

Conclusie van den Proc.- Gen. Mr. B erger : 

Post alia: 
Het tweede middel, hetwelk de geëerde 

raadsman van eischers bij zijn pleidooi het 
eerst behandelde, acht ik niet gegrond. Na 
onjuistbevinding van de bewering van ei
schers. dat zij in eerste instantie het in het 
middel bedoelde punt hebben ontkend, was 
het Hof niet verplicht om in de, bij eischers' 
erkenning gemaakte, uitzondering eene 
nieuwe weer te zien, zoodat het ook niet 
behoefde te onderzoeken, of deze weer door 
eischers' houding in eersten aanleg al of niet 
gedekt was, terwijl de vraag, of bij de er
kenning met uitzondering in de laatste al 
dan niet eene duidelijke ontkenning was ge
legen, als betreffende de processueele hou
ding van partijen uitsluitend staat ter be
oordeeling van den rechter, die over de fei
ten oordeelt. 

Het eerste middel komt mij daarentegen 
juist voor. Bij zijn arrest van 23 Mei 1941 
No. 828 heeft Uw Raad den bekenden strijd 
omtrent de beteekenis van den term "des-
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bewust" in art. 43 der Octrooiwet beslecht 
door te beslissen, dat die beteekenis deze is, 
dat hij, die de inbreuk op het octrooi pleeg
de, wist, dat hij handelde in strijd met het 
octrooi, en dat het wettelijk vermoeden van 
het bestaan dier wetenschap, als bedoeld in 
art. 43, tweede lid, slechts kan voortvloeien 
uit een deurwaardersexploit, als daarbij be
doeld. Eene niet bij deurwaardersexploit ge
dane waarschuwing zal derhalve op zichzelf, 
ook na verloop van een zekeren termijn als 
bedenktijd, geen desbewustheid te weeg 
brengen (vg. noot F. J. A. H. onder voor
meld arrest in B.I.E. 1941 bi. 148). 

Bij 's Hofs arrest wordt de voormelde be
teekenis van den term "desbewust" m.i. in
derdaad miskend. Wel blijkt uit het arrest 
niet wat het Hof onder "desbewust" ver
staat, maar indien het dien term in de juiste 
beteekenis had opgevat, had het de desbe
wustheid ten dezen niet zonder meer mogen 
afleiden uit eene, niet bij deurwaarders
exploit gedane waarschuwing. Door zulk 
eene waarschuwing wordt immers niet zon
der meer aangetoond, dat hij, die de be
weerde octrooischennis pleegde, wist, dat hij 
handelde in stri.id met het octrooi, dus be
kend was met de onrechtmatigheid van zijne 
handelingen, en het Hof voert geen verdere 
gronden aan, waaruit die wetenschap van 
eischers zoude voortvloeien. Het bestreden 
arrest bevat derhalve, naar het mij voor
komt, met betrekking tot de beteekenis van 
art. 43, tweede lid der Octrooiwet dezelfde 
fout, als die, welke door den Hoogen Raad 
in zijn voormeld arrest werd gewraakt, door_ 
dien het Hof blijkbaar uit de voornoemde 
bepaling meent te mogen afleiden, dat iedere 
andere waarschuwing, dan die bij deurwaar
dersexploit, na zeker tijdsverloop zonder 
meer zoude mogen doen besluiten tot eene 
bepaalde geestesgesteldheid bij hem, die op 
een octrooi inbreuk maakt. Hierbij wordt 
echter voorbijgezien, dat art. 43 lid 2 der 
Octrooiwet berust op een, bij wege van fic
tie aangenomen, wettelijk vermoeden, waar
tegen geen tegenbewijs is toegelaten, en het 
den rechter niet vrijstaat een zoodanig wet
telijk vermoeden in het leven te roepen. 
Evenmin kan desbewustheid worden afge
leid uit het enkele feit, dat de pleger van 
de octrooischennis op grond van de door den · 
octrooihouder tegen hem aangenomen hou
ding . wel moest beseffen, dat deze in zijne 
handelingen octrooischennis zag. Dit besef
fen leidt het Hof ten aanzien van de be
weerdelijk na 5 Nov. 1936 gepleegde inbreu
ken af uit den rechtsstrijd, die tusschen par
tijen gevoerd werd over de handelingen van 
eischers v66r gemelden datum gepleegd en 
onrechtmatig verklaard bij 's Hofs arrest 
van dien datum, zulks nog wel, terwijl die 
daarna gepleegde handelingen, naar het Hof 
in het midden laat, verschilden van de voor
heen gepleegde. Bij de desbetreffende over
wegingen van het arrest wordt dan ook ten 
onrechte "desbewustheid" gelijk gesteld met 

schuld". Het besef, dat de octrooihouder op 
~rond van zekere handelingen octrooischen
nis beweert, sluit immers geenszins weten-

schap van den pleger dier handelingen om
trent derzelver onrechtmatigheid in, terwijl 
het desbewustheidsvereischte, volgens de 
rechtspraak van Uwen Raad juist zoodanige 
wetenschap vordert en deze door het Hof 
ook niet is vastgesteld. Ook in zijn vierde 
onderdeel komt het middel mij volkomen 
gegrond voor. Tegen dit middel is door de 
wederpartij geen verweer gevoerd. Bij con
clusie van antwoord in cassatie stelde ver
weerster, dat zij de daarbij bestreden be
slissing van het Hof niet heeft uitgelokt, 
hetgeen door eischers niet is weersproken en 
dat zij zich dienaangaande refereert aan het 
oordeel van den Hoogen Raad met verzoek 
dienaangaande buiten kosten te mogen blij
ven. Naar mijne meening zal in verband 
hiermede, indien Uw Raad mijn gevoelen 
omtrent de gegrondheid van het eerste en 
de ongegrondheid van het tweede middel 
mocht deelen de kostenveroordeeling moeten 
geschieden in dier voege, dat de eischers 
zullen worden veroordeeld in de kosten, op 
de behandeling van het tweede middel ge
vallen, en dat de beslissing omtrent de kos
ten, gevallen op de behandeling van het eer_ 
ste middel, zal worden aangehouden tot de 
einduitspraak (vg. H. R . 24 Nov. 1938-'39 
No. 397). Ik concludeer mitsdien tot ver
nietiging van het bestreden arrest en tot 
verwijzing der zaak naar het Gerechtshof 
te Amsterdam, teneinde met inachtneming 
van het door den Hoogen Raad in dezen te 
wijzen arrest verder te worden beslist en af
gedaan, met beslissing omtrent de kosten, 
op de behandeling van dit geding in cassatie 
gevallen, in voege als voormeld. 

(N. J.) 

zz Mei 1946. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art . . 19). 

Toen omstreeks 17 Sept. 1928 de 
rechterlijke machtiging is aangevraagd, 
had de verpleegde in den zin van het 
B. W. woonplaats in de gemeente G ., 
waar de vereeniging, aan wie de voogdij 
over het kind was opgedragen, geves
tigd was. De kosten van verpleging moe
ten mitsdien uit de kas van deze ge
. meente worden voldaan. Daarin kan 
geen verandering worden gebracht door 
de toevoeging bij de wet van 2 7 Juni 
1935 S . 379 van een nieuw tweede lid 
aan art .. '19, daar die aanvulling eerst in 
werking is getreden op 1 Aug. 1qn;, op 
welk tijdstip de rechtsplicht van de ge
meente G. om ingeval van armlastigheid 
van den verpleegde de kosten zijner ver
pleging te betalen, bereids gevestigd 
was. 

Het eerste lid van art . . 'IQ heeft uit
drukkelijk het tijdstip, waarop de rech
terlijke machtiging wordt aangevraagd, 
als den betalingsplicht scheppend mo
ment op het oog, en niet het oogenblik, 
waarop in feite een beroep op een over
heidskas wordt gedaan voor de voldoe
ning der verplegingskosten. 



1946 11 MEI 56 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Jan Roos
malen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 April 1946, No . . ,o; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 Mei 1946, No. 
4615, Afdeeling Armwezen; 

0. dat Jan Roosmalen geboren te Gro
ningen op 8 Januari 1924 als natuurlijk niet 
erkend kind van Wilhelmina Roosmalen, als 
zoodanig, door den kantonrechter te Amster
dam op 25 November van ditzelfde jaar 
onder de voogdij werd gesteld van de Ver
eeniging "Liefdewerk voor Kinderbescher
ming'', gevestigd te Groningen; dat hij 
krachtens op 17 September 1928 verleende 
rechterlijke machtiging na tevoren in gezins
verpleging te zijn geplaatst te Dalfsen, werd 
opgenomen in Huize Assisië te Udenhout; 

dat omtrent de vraag, of de verpleegde 
een woonplaats binnen het Rijk had in den 
zin van het Burgerlijk Wetboek ten tijde, 
dat de rechterlijke machtiging om hem in 
een gesticht te plaatsen werd aangevraagd, 
geschil is ontstaan; 

dat B. en W. van Groningen niet bereid 
zijn de verplegingskosten voor rekening van 
hunne gemeente te nemen, aangezien naar 
hun oordeel het bepaalde in het bij de wet 
van 17 Juni 1935 (Staatsblad No. 379) aan 
art. 39 der Armenwet toegevoegde tweede 
lid hier van toepassing is en de kosten dus 
uit 's Rijks kas moeten worden betaald, daar
bij opmerkende, dat geen enkele band be
stond tusschen Jan Roosmalen en de ge
meente Groningen ten tijde, dat de rechter
lijke machtiging, bedoeld in art. 27 der Wet 
tot Regeling van het Staatstoezicht op krank
zinnigen, werd gegeven, aangezien de moe
der, die het kind niet had erkend, een zwer
vend leven leidde; dat het onredelijk is om in 
een dergelijk geval de kosten van verple
ging te brengen ten laste van de gemeente, 
waar is gevestigd de voogdijvereeniging, 
welke met de voogdij over het kind werd be
last; dat deze onredelijkheid is ingezien door 
den wetgever blijkens het inlasschen van het 
tweede lid in art. 39 bij de Wet van 27 Juni 
1935, Staatsblad No. 379; dat als onjuist 
m oet worden gekenmerkt, de opvatting, 
welke ten grondslag ligt aan de beslissingen 
van de Kroon van 22 Juni 1937, 20 Novem
ber 1937 en 3 Augustus 1938, volgens welke 
opvatting, ook indien voor het inwerking
treden der Wet van 27 Juni 1935 de facto 
nog geen sprake was van eenigen betalings
plicht van de zijde van een gemeente en 
slechts de voormelde rechterlijke machtiging 
plaats vond vóór dit moment, desondanks 
het tweede lid van art . . ,9 niet toepasselijk 
wordt geacht; dat een dergelijke opvatting 
een soort "sluimerenden rechtsplicht" van 
de zijde van een gemeente aanvaardt, welke 
niet in overeenstemming is met de strekking 
van art. 39 der Armenwet, welks eerste lid 
den plicht tot betaling in dezen door de ge-

meente of het Rijk eerst aanwezig acht, wan
neer door anderen daarin niet of niet langer 
wordt voorzien; 

0. dat ingevolge art. 39 der Armenwet, 
zooals dit artikel ten tijde van de aanvrage 
van de rechterlijke machtiging luidde, de 
kosten, voortvloeiende uit de overbrenging 
van arme krankzinnigen naar en hunne ver
pleging in gestichten voor krankzinnigen, 
voorzoover die niet uit de fondsen dier ge
stichten zelve moeten worden bestreden, of 
daarin door instellingen van weldadigheid 
niet wordt voorzien, worden voldaan uit de 
kassen der gemeenten waar de verpleegden 
woonplaats hadden in den zin van het Bur
gerlijk Wetboek ten tijde, dat de rechter
lijke machtiging om hen in een gesticht te 
plaatsen, werd aangevraagd en indien die 
woonplaats binnen het Rijk niet is aan te 
wijzen uit 's Rijks kas; 

dat in het onderwerpelijke geval de ver
pleegde, toen omstreeks 17 September 1928 
de rechterlijke machtiging is aangevraagd, 
in den zin van het Burgerlijk Wetboek 
woonplaats had in de gemeente Groningen 
waar de Vereeniging "Liefdewerk voor Kin
derbescherming", aan wie de voogdij over 
het kind was opgedragen, gevestigd was; 

dat de bedoelde kosten van zijne verple
ging mitsdien uit de kas van deze gemeente 
behooren te worden voldaan ; 

dat hierin geen verandering kan worden 
gebracht door de toevoeging bij de wet van 
27 Juni 1935 (Staatsblad No. 379) van een 
nieuw tweede lid aan art . . ,9 der Armenwet, 
krachtens welk lid ten aanzien van arme 
krankzinnigen, die ten tijde, dat de rechter
lijke machtiging wordt aangevraagd, staan 
onder voogdij van een vereeniging, stich
ting of instelling, als bedoeld in art. 42 1 

B . W. , welker zetel in ·een andere gemeente 
is gevestigd dan waar zij voor hun plaatsing 
onder voogdij woonplaats hadden in den zin 
van het Burgerlijk Wetboek, in dier voege 
van het eerste lid wordt afgeweken, dat de 
meergemelde kosten worden voldaan uit de 
kas der gemeente van laatstbedoelde woon
plaats, en, indien die woonplaats binnen het 
Rijk niet is aan te wijzen, uit 's Ri_jks kas; 

dat immers de hierbedoelde aanvulling 
eerst in werking is getreden op 1 Augustus 
1935, een tijdstip, waarop de rechtsplicht 
van de gemeente Groningen, om ingeval van 
armlastigheid van den verpleegde de kosten 
zijner verpleging te betalen, bereids geves
tigd was; 

dat toch een wet ingevolge art. 4 van de 
wet, houdende algemeene bepalingen der 
wetgeving van het Koninkrijk, slechts, in
dien zulks uitdrukkelijk wordt vermeld, te
rugwerkende kracht bezit, hoedanige vermel
ding niet voorkomt in de hierbedoelde wet 
van 27 Juni 193s ; 

dat hieruit moet volgen, dat het toege
voegde lid 2 van art. ~9 voornoemd eerst van 
toepassing is op die gevallen, waarin de 
rechterlijke machtiging na het inwerking
treden van de wet werd aangevraagd; 

dat B. en W . van Groningen nog wel 
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staande houden, dat de verplichting om te 
betalen niet reeds vóór r Augustus 1935 op 
de gemeente Groningen is komen te rusten, 
doch eerst daarna, namelijk toen in de be
taling van de verplegingskosten niet langer 
door anderen werd voorzien, doch dat dit 
met opgaat, daar het eerste lid van art . 39 
uitdrukkelijk het tijdstip, waarop de rech
terlijke machtiging wordt aangevraagd, op 
het oog heeft als den betalingsplicht schep
pend ~oment en niet het oogenblik, waarop 
m feite een beroep op een overheidskas 
wordt gedaan voor de voldoening der ver
plegingskosten; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
voor de toepassing van art. 39 der Armen

wet als woonplaats van den armlastigen 
krankzinnige Jan Roosmalen aan te wijzen 
de gemeente Groningen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A. B.) 

20 Mei z946. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Alg. Rijks
ambtenarenreglement art. 80). 

Geen plichtsverzuim van den surveil
leerenden agent van politie, nu in de ge
geven omstandigheden hem niet mag 
worden verweten, dat hij zich van zijn 
ronde naar een kort daarvan verwijder
de plaats heeft begeven. 

Uitspraak in zake: 
P. ]. H. te 's-Gravenhage, eischer in hoo

ger b eroep, 
tegen: 

den Hoofdcommissaris van Politie te 's-Gra
venhage, gedaagde in hooger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de Hoofdcommissaris van politie te 

's-Gravenhage, gezien het door den Inspec
teuz van politie A. 0 . dd. 8 Augustus 1945 
opgemaakt rapport en gelet op d e artikelen 
50, eerste lid, 80 en 81 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement, bij besluit van 
4 October 1945 heeft besloten den agent van 
politie P. J. H., dienstdoende aan het buzeau 
Bezuidenhoutscbeweg, te straffen m et bui
tengewonen dienst geduzende twee uzen, te 
verrichten op een nader te bepalen dag, ter 
zake van : het niet nauwgezet zijn plicht ver
vullen door zich zonder dringende noodzaak 
buiten een hem opgedragen ronde te be
geven; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 25 Januari 1946 
- naar welker inhoud hierbij wordt ver
wezen - het door P . J. H . tegen voormeld 
besluit ingestelde beroep ongegrond heeft 
verklaard; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig in 
hooger b eroep is gekomen en op den bij be
roepschrift aangevoerden grond vrijspraak 
van de strafoplegging heeft gevorderd; 

In rechte: 
0. dat ter beslissing van het onderhavige 

geding moet worden beantwoord d e vraag 
of het bestreden besluit op een der gronden' 
aangegeven in artikel 58, lid I en 2, de; 
Ambtenarenwet 1929, kan worden aange
tast· 

o'. dat voor d en Raad op grond van de 
gedingstukken - waaronder mede een ver
klaring d d. 20 Augustus 1945, door eischer 
tegenover den inspecteur van politie, E. H . 
C. H., afgelegd, aan welker betrouwbaarheid 
de Raad geen reden heeft t e twijfelen - als. 
vaststaande aanneemt, dat eischer op 8 Au
gustus 1945, tusschen middernacht en I uuz 
toen hij als suzveilleerend politiebeambte b e: 
!ast was m et d_e ronde "Schenkweg" t e 
s-Gravenhage, zich buiten d e hem opge-
dragen ronde heeft b egeven, omdat twee 
buzgers hem te dien t ijde hadden m ede
gedeeld, dat op korten afstand, op den hoek 
van de Heerengracht en d e Korte Poten een 
woorden~isseling plaats vond tusschen 'p er
sonen, die daar vermoedelijk ruilhandel ge
dreven hadden ; 

0. dat eischer uiteraard op het moment 
dier m ededeeling niet kon weten hoe zich. 
bedoelde woordenwisseling zou o~twikkele1L 
en tot welke gevolgen dezelve zou leiden · 

0. dat, naar 's Raads oordeel, in de ie
geven omstandigheden niet aan eischer mag 
worden verweten , dat hij zich van zijn ronde 
naar de aangegev en, kort vandaar verwij
derde plaats heeft b egeven, vermits dat toch 
wel het aangewezen middel was om t e be
reiken, dat ten spoed igste van politiewege 
ter plaatse kon worden opgetreden , waardoor 
eenerzijds mogelijk onheil , als gevolg van de 
ruzie, kon "Yor ~en voorkomen en anderzijds 
personen, die zich, naar gemeld was, bezig 
hielden met ruilhandel - welke was aan te 
merken als z.g. zwarte handel - mogelijk op 
heeter daad konden worden betrapt, waarbij 
te d ezen nog van b elang is, dat door den 
Hoofdcommissaris van Politie te 's-Gra
venhage aan de agenten van politie aldaar 
reeds eenige keeren uitdrukkelijk was op
gedragen scherp op te treden tegen personen 
die zwarten handel dreven; ~ 

0. dat de Raad derhalve van oordeel is 
dat eischer zich in casu niet aan plichtsver~ 
zuim, als bedoeld in artikel 80 van het Alge
meen Rijksambtenarenreglement - onder 
welk reglement eischer viel - heeft schuldig 
gemaakt en dat aan het bestreden besluit 
de grond voor oplegging van een discipli
naire straf ontbreekt, zoodat hetzelve wegens 
strijd met dat artikel, moet worde~ nietig 
verklaard, zulks met vernietiging van de uit
spraak, waarvan beroep; 

R echt doende in naam der Koningin! 
Vernietigt d e uitspraak, waarvan beroep· 
Verklaart nietig voormeld besluit va~ 

4 October 1945. 

(A.B.) 



1946 22 MEI 58 

22 Mei z946. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 302). 

De bedoeling gebruik te maken van 
de m ogelijkheid tot navordering is in de 
verordening weliswaar niet op geluk
kige wijze tot uitdrukking gebracht -
immers van een "aanslag" kan eigenlijk 
slechts worden gesproken t. a.v. de hef
fing van belasting waarvoor kohieren 
worden opgemaakt - , maar zulks mag 
niet beletten de mogelijkheid tot navor
dering van langs den weg van art. 12 te 
weinig geheven belasting als in de ver
ordening neergelegd te beschouwen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Burgemeester van Tilburg tegen de uit
spraak van den R. v. B. v. d. Dir. Bel. te 
Breda van 25 Juni 1945 betreffende een 
aanslag tot navordering van vermakelijk
heidsbelasting dier gemeente, over 1943 op
gelegd aan de N. V. Chicago Theater aldaar 
enz.; 

0. dat van de verordening op de heffing 
en invordering van een belasting op tooneel
vertooningen en andere vermakelijkheden in 
de gemeente Tilburg de artt. 7, 8 en 12 lui
den: 

Art. 7. Bijaldien eenig feit grond ople
vert voor het vermoeden, dat een aanslag 
ten onrechte is achterwege gebleven of dat 
een te lage aanslag is opgelegd, wordt de te 
weinig geheven belasting van den belasting_ 
plichtige of zijn erfgenamen of rechtverkrij
genden nagevorderd, zoolang niet sedert het 
tijdstip, waarop de belasting verschuldigd 
was, drie jaren zijn verstreken. · 

Het na te vorderen bedrag wordt met het 
viervoud daarvan verhoogd, tenzij op grond 
van dwaling, verschoonbaar verzuim of niet 
aan den belastingplichtige te wijten oorza
·ken, redenen aanwezig zijn om deze verhoo
ging niet of slechts gedeeltelijk toe te pas
sen. 

Art. 8. 1. De ondernemer door wien of 
op wiens naam of voor wiens rekening ver
makelijkheden worden gegeven is verplicht 
-daarvan zoo tijdig schriftelijk kennis te ge
·ven ter Gemeentesecretarie afdeeling belas
tingen, dat de belasting kan worden betaald 
op het tijdstip in deze verordening aange
·geven. 

2 . D eze kennisgeving moet bevatten de 
aanwijzing van de plaats waar en van den 
tijd waarop de vermakelijkheid zal worden 
·gegeven en van alle bijzonderheden, welker 
·wetenschap voor de toepassing dezer belas
ting noodig is. 

3. Van d e inlevering der kennisgeving 
wordt een bewijs afgegeven. 

Art. 12. 1. Bij de aanbieding ter stempe_ 
1ing van toegangsbewijzen en bij de afgifte 
der registers als bedoeld in artikel II moet 
-de deswege verschuldigde belasting ten 
volle worden voldaan. 

2. Tegen inlevering der ongebruikte toe
-gangsbewijzen, mits binnen acht dagen na 
.afloop van de vermakelijkheid, waarvoor zij 
_gelden en bij weder inlevering der registers 

binnen acht dagen na afloop der vermake
lijkheid of serie vermakelijkheden, voor 
welke zij waren aangevraagd, wordt het be
drag der deswege betaalde belasting voor de 
ongebruikt gebleven toegangsbewijzen te
ruggegeven. 

0. dat belanghebbende, na afwijzing van 
hare reclame, zich heeft gewend tot den R . 
v. B ., aanvoerende, voor zoover in cassatie 
van belang is, dat aan den aanslag wettelijke 
grondslag ontbreekt, aangezien het boven
bedoeld artikel 7 der verordening uitslui
tend navordering kent voor het geval een 
aanslag ten onrechte is achterwege gebleven 
of een te lage aanslag is opgelegd, terwij l de 
onderwerpelijke belasting naar de voor
schriften der verordening niet bij wege van 
aanslagen wordt geheven; 

dat de R . v. B. belanghebbende op dit 
punt in het gelijk heeft gesteld en de be
streden beschikking, zoomede den aanslag 
vernietigd heeft, zulks uit overweging, dat 
inderdaad de verordening een heffen van 
belasting bij wege van een aanslag alleen 
kent voor het geval van navordering, en 
voorts: 

"dat weliswaar art. 7 der verordening de 
mogelijkheid biedt tot navordering op grond 
van feiten, die gronden opleveren voor het 
vermoeden, dat een aanslag ten onrechte is 
achterwege gebleven of dat een te lage aan
slag is opgelegd; 

dat zich hier nu wel het geval voordoet, 
dat geen aanslag is opgelegd, doch, waar de 
verordening geen aanslag kent, geenszins 
gezegd kan worden dat deze ten onrechte is 
achterwege gebleven ; 

dat - waar ook het tweede in art. 7 voor
ziene geval zich niet voordoet, zijnde geen 
aanslag en dus ook niet een te lage aanslag 
opgelegd - aan den navorderingsaanslag en 
de verhooging de wettelijke grondslag ont
breekt, zoodat hij als ten onrechte opgelegd 
behoort te worden "vernietigd"; 

0. dat de Burgemeester als middel van 
cassatie aanvoert: 

S . en/of v. t. van de artt. 277i, 297, 300 
der Gemeentewet, 7, 8, 12, 21 der Verorde
ning op de heffing en invordering van een 
belasting op tooneelvertooningen en andere 
vermakelijkheden in de Gemeente Tilburg, 
door op de in de uitspraak opgenomen gron
den te beslissen als voormeld, waarbij de 
Raad over het hoofd zag 

a. dat al rept de Verordening, behalve 
in art. 21, niet van kohieren en een aanslag_ 
biljet, en al wordt de belasting niet op een 
aanslagbiljet doch op andere wijze betaald, 
de betaling van de belasting overeenkomstig 
de bepalingen der Verordening toch op 
grond van een aanslag, in den zin van art. 
7 der Verordening geschiedt, en zulk een 
aanslag hier ten onrechte is achterwege ge
bleven; 

b. dat althans art. 7 der Verordening 
van toepassing is wanneer eenig feit grond 
oplevert voor het vermoeden, dat er ten 
onrechte geen of te weinig belasting is be
taald ook al zou van een eigenlijken aanslag, 
die ten onrechte achterwege zou zijn geble-
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ven of tot een te laag bedrag zijn opgelegd, 
geen sprake zij n; 

0. dat het middel is gegrond; 
dat toch de gemeentelijke wetgever, art. 

7 in de Verordening opnemend, niet anders 
kan hebben bedoeld dan tot uitdrukking te 
brengen ter zake van de onderwerpelijke 
belasting gebruik te maken van de mogelijk
heid tot navordering van te weinig geheven 
belasting, tot welke art. 302 der Gemeente
wet de gelegenheid opent; 

dat die bedoeling weliswaar niet op ge
lukkige wijze tot uitdrukking is gebracht -
immers, zooals ook blijkt uit het tweede lid 
van art. 300 der Gemeentewet, vergeleken 
met het eerste lid van art. 299, van een 
"aanslag" in den eigenlijken zin slc,chts kan 
worden gesproken ten aanzien van de hef
fing van belasting waarvoor kohieren wor
den opgemaakt - maar zulks niet beletten 
mag de mogelijkheid tot navordering van 
langs den weg van art. 12 te weinig geheven 
belasting als in de verordening neergelegd 
te beschouwen, te minder aangezien anders 
art. 7 zinledig zou zijn; 

dat derhalve de aangevallen uitspraak niet 
in stand kan blijven; 

Vernietigt die uitspraak; 
Verwijst het geding naar den R. v. B. ter 

verdere behandeling en beslissing van de 
zaak in voltallige vergadering, met inacht
neming van dit arrest. 

(N. J.) 

a4 Mei z946. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Merkenwet art. 9). 

Art. g Merkenwet, aan het Bureau 
Ind. Eig. de bevoegdheid toekennend de 
inschrijving van een merk te weigeren, 
indien een ter inschrijving aangeboden 
merk in hoofdzaak overeenstemt met 
een merk, dat een ander al voor soort
gelijke waren heeft laten inschrijven of 
ter inschrijving heeft ingezonden, bevat 
geen beperking voor het geval de recht
hebbende op het oudere merk zijn toe
stemming tot inschrijving van het 
nieuwe geeft. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Zwitsersche vennootschap J. R. Geigy 

A.G., gevestigd te Bazel, adv. Mr C. J. de 
Haan, te 's-Gravenhage; 

dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij 
beschikking van 31 December 1945 bekrach_ 
tigd heeft een beschikking van de Arr. 
Rechtbank te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 
van 10 October 1945, waarbij is afgewezen 
het verzoek van requestrante om het Bureau 
van den Industrieelen Eigendom te 's-Gra
venhage te bevelen haar onder No. n4408 
internationaal ingeschreven merk Tinex 
voor de waar: ,,middel tegen motten" in het 
register, bedoeld in art. 8 der Merkenwet in 
te schrijven, nadat het Bureau die inschrij
ving had geweigerd; 

dat verzoekster zich door deze beslissing 

van het Hof bezwaard voelt en daartegen, 
onder overlegging van de bestreden beschik
king en verdere daarop betrekking hebbende 
stukken, beroep in cassatie instelt, hierbij als 
middel aanvoerende : 

S. en/of v . t . van de artt. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 12 en 12bis Merkenwet, art. 337 Sr. en 
art. 48 Rv., doordat het Hof de beschikking 
der Rechtbank bevestigd heeft, daarbij over
wegende: 

dat bij beschikking van de Arr.-Recht
bank te 's-Gravenhage, Derde Kamer, dd. 
10 October 1945 is afgewezen het verzoek 
van requestrante om de inschrijving te be
velen van haar onder nummer 114408 inter
nationaal ingeschreven merk "Tinex" voor 
de waar "middelen tegen motten" in het re
gister, bedoeld in art. 8 Merkenwet, nadat 
het Bureau die inschrijving had geweigerd, 
op grond van overeenstemming in hoofdzaak 
van dat merk met het ten name van de N.V. 
Thelopharm te Amsterdam reeds ingeschre
ven merk "Minex" voor een aantal waren, 
waaronder dieren en plantenverdelgings
middelen, welke soortgelijk zijn aan "midde
len tegen motten"; 

dat requestrante, vooropstellende, dat de 
weigering der inschrijving is gehandhaafd, 
ondanks het feit, dat de rechthebbende op 
het merk Minex heeft verklaard geen be
zwaar te hebben tegen de inschrijving en het 
gebruik van het merk Tinex ten name van 
- respectievelijk door requestrante, als grie_ 
ven tegen de beschikking der Rechtbank 
heeft aangevoerd: 

I. dat de Rechtbank zich ten onrechte op 
het standpunt stelt, dat de openbare orde 
verbiedt, dat twee merken naast elkander 
worden ingeschreven, die in hoofdzaak met 
elkander overeenstemmen en waarvan de 
warensoort, waarvoor het eene merk bestemd 
is, voorkomt onder de warensoorten, waar
voor het andere merk in ingeschreven; 

2. dat de Rechtbank ondanks de over
gelegde toestemmingsverklaring ten onrech
te heeft aangenomen, dat vrees voor verwar
ring bij het koopend publiek bij gebruik van 
de beide merken te duchten zou zijn; 

dat waar het merk Tinex in hoofdzaak 
overeenstemt met het merk Minex, hetgeen 
requestrante toegeeft, er gevaar bestaat, 
dat het koopend nubliek in de war komt 
omtrent de herkomst der waren, ten requeste 
omschreven, die onder beide merken worden 
verkocht; 

dat de inschrijving van een merk mede de 
bedoeling heeft, om de belangen van het 
publiek te diene n , immers om voo rmelde 
verwarring te voorkomen en niet alleen om 
hen, die het merk voeren, te beschermen 
tegen oneerli ;lce mededinging. voor welk 
laatste feit alleen van beteekenis is de toe
stemming van den rechthebbende op het 
oudere merk tot gebruik van het later in 
hoofdzaak daarmede overeenstemmende; 

dat een verwarring stichtend merk is een 
verboden merk en het gebruik daarvan 
strijdig is met de ooenbare orde; 

dat de Rechtbank derhalve terecht heeft 
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geweigerd, de inschrijving van het merk 
Tinex te bevelen; 

ten onrechte: 
omdat de inschrijving de bedoeling niet 

heeft en ook niet kan hebben, om bij het 
koopend publiek verwarring te voorkomen 
omtrent de herkomst van waren, die onder 
twee in hoofdzaak met elkander overeen
stemmende merken worden verkocht, even
min als zij de bedoeling kan hebben om hen, 
die het merk voeren, te beschermen tegen 
oneerlijke concurrentie; 

vermits de inschrijving geen enkel recht 
vestigt en nog minder eenig verbod tenge
volge heeft, doch alleen een vermoeden 
schept van eerste gebruik van het betreffen
de merk in Nederland op den dag der in
schrijving (resp. op den z.g. prioriteitsdatum) 
welk vermoeden slechts weerlegd kan wor
den door dengeen, die een eigen ouder ge
bruik van hetzelfde of van een overeenstem
mend merk kan bewijzen (H.R. 29-XII-1904, 
W. 8164; 13-VI-1919, W. 1038, N.J. 1919, 
708; 1-II-1932., W. 12410, N.J. 1932, 1425); 

hebbende de inschrijving geen andere be
doeling dan het publiek in staat te stellen 
uit de openbare registers kennis te nemen 
van de merken, waarop in Nederland een 
recht tot uitsluitend gebruik gepretendeerd 
wordt, zoodat het publiek in het dagelijksch 
verkeer met deze pretenties kan rekening 
houden; 

terwijl een verwarringstichtend merk -
bij gebreke van een desbetreffend algemeen 
verbod - dan ook geenszins steeds een ver
boden merk is, en het gebruik daarvan even
min steeds strijdig is met de openbare orde, 
geen van welke beide gevallen zich voordoet, 
wanneer gehandeld wordt met toestemming 
van den rechthebbende op het oudere merk, 
daar slechts diens tegengestelden wil het 
jongere merk tot een "verboden" merk kan 
maken, nog daargelaten, dat het gebruik van 
een merk volgens art. 4 Merkenwet slechts 
dan in strijd is met de openbare orde, wan
neer die strijd een gevolg is van de woorden 
of voorstelling, die het merk bevat; 

zoodat het Hof de inschrijving van een 
verwarring stichtend merk alleen uit dien 
hoofde niet had mogen weigeren, houdende 
het Hof geen rekening met het feit, dat art. 
9 Merkenwet aan het B~reau ex:i dus ook 8:an 
de rechterl ijke beroeps1nstantles geensz1.ns 
de plicht oplegt de inschrijving te weigeren, 
wanneer de in dit artikel g~noemde omstan
digheden zich voordoen: doch in die gevallen 
aan het Bureau een bevoegdheid geeft, waar
van dit al naar de omstandigheden van het 
geval gebruik kan maken; 

terwijl de weigering van de inschrijving 
van het merk Tinex tot gevolg heeft, dat uit 
de registers niet zal blijken van dit merk, 
hoewel het in Nederland als zoodanig be
scherming geniet en het gebruik daarvan 
door anderen inbreuk zal opleveren op re
questrantes uitsluitend recht. 

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 3 1 December 1945 te willen venietigen, 
met zoodanige verdere beschikking als Uw 
Raad zal vermeenen te behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft met verschuldigden eerbied te ken
nen: 

het Bureau voor den Industrieelen Eigen,.. 
dom , gevestigd te 's-Gravenhage, adv. Mr. 
D. J . Veegens; 

dat enz.; 
Het Hof heeft in de bestreden beschikking 

terecht overwogen, dat de inschrijving van 
een merk mede de strekking heeft de belan
gen ~an het publiek te dienen, immers om 
verwarring omtrent de herkomst der waar 
te voorkomen, en niet alleen om hem, die het 
merk voert, te beschermen tegen oneerlijke 
mededinging, voor welk laatste juridische 
aspect van de zaak alleen van belang is de 
toestemming van den rechthebbende op het 
oudere merk tot gebruik van het latere, in 
hoofdzaak daarmede overeenstemmende. 
De gedachte van bescherming van het pu
bliek ligt ten grondslag aan de arresten van 
Uwen Raad van 13 April 1928, W. n832, 
N.J. '28, 1408 (P.B.L.) en 24 Mei 1929, W. 
n992 m .n.Mff., N . J. '2g, 1521 m .n. E.M.M. 
47n). In denzelfden zin oordeelen ook de· 
schrijvers, opgesomd in R .M. Themis 1942 
blz. 80, noot 2. 

Op het nauw verwante gebied van de be
scherming van den handelsnaam heeft Uw 
Raad bij beschikking van 24 Januari 1936 
N. J . 1936, no. 427, aan de toestemming van 
den drager van dien naam ieder rechtsgevolg 
ontzegd; vgl. daarover van der Meulen in 
B.I.E. 1945, blz. 70. 

De beslissing van het Hof vindt steun in 
het stelsel van de Merkenwet. Uit art. 3bis
van deze wet blijkt, dat meer rechthebben
den alleen te zamen recht kunnen hebben 
op eenzelfde merk, als zij tot hetzelfde be
drijf gerechtigd zijn. De Merkenwet staat dus· 
niet toe, dat verschillende ondernemingen, 
hoe eng ook aan elkaar verbonden, elk op
eigen naam een afzonderlijke inschrijving 
van hetzelfde merk verkrijgen (Rb. 's-Gra
venhage, 23 Februari 1927, I.E. 75 (Three 
Flowers) en in gelijken zin id., 30 September 
1941, B.I.E. 1942, nr. 8 Fabers) . 

Verder blijkt uit art. 20 Merkenwet, dat 
het merk alleen kan worden overgedragen 
te zamen met het bedrijf welks waren het 
moet onderscheiden. Ook deze bepaling wil 
voorkomen dat het publiek wordt misleid 
aangaande de herkomst van de waar. Het 
publiek zou kunnen worden misleid als het 
merk, in een andere onderneming gebruikt, 
zou gaan dienen tot dekking van andere wa
ren dan die waarvoor het vroeger tot aan
beveling placht te strekken (bovengenoemd 
47n-arrest). Hetzelfde merk dat eerst de 
herkomst uit het ééne bedrijf aangeeft, mag 
niet plotseling de herkomst uit een geheel 
ander bedrijf aanduiden (Hof Amsterdam, 26 
April 1q34 W. 12807, N. J. '35, 578, B.I.E. 
1934, 135 (Chlorodont) ). 
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Niet alleen wanneer soortgelijke waren on
-der hetzelfde, maar ook als zij onder een 
overeenstemmend merk in den handel war
.den gebracht, bestaat het gevaar, dat de af
nemer zal denken, dat zij uit hetzelfde be
drijf komen. Ook de overeenkomst waarbij 
de houder van een ingeschreven merk den 
inzender toestaat zijn overeenstemmende 
merk te gebruiken en te laten inschrijven, is 
daarom in strijd met doel en strekking van 
de Merkenwet, in het bijzonder met de ge
noemde artt. 3bis en 20. 

Het is dan ook vaste rechtspraak van den 
Haagschen rechter, dat de inzender geen 
recht op inschrijving van zijn merk ontlee
nen kan aan het feit, dat de rechthebbende 
,op het overeenstemmende ingeschreven merk 
voor soortgelijke waren daarin toestemt: 

Hof 's-Gravenhage, 4 Mei 1914, W . 9664, 
.N . J. '14 866, I.E. 156 (Star Oil); 

Hof 's-Gravenhage, II Mei 1925, I.E. II2 
{Concentra); 

Hof 's-Gravenhage, II October 1943, N. J. 
, 44, no. 191, B.I.E. 1943 nr. 122 (Ferropir); 

Hof 's-Gravenhage, 19 Juni 1944, B.I.E. 
1944, nr. 125 Marie Galante) Rb. 's-Gra
-venhage, 2 December 1920, I.E. 1921, 29 
(Ro. fa); 23 Februari 1927, I.E. n5 afb. 

-draak); 24 November 1936, B.I.E. 1937, 58 
{Ederma), en vooral 20 April 1943, B.I.E. 
no. 73 (Osmit). 

De Nederlandsche schrijvers huldigen deze 
-meening eenparig. Drucker, R.M. 1921, blz. 
483, noot 2 en Kort Begrip, 1929, blz. 77/8, 
Bellaar Spruyt, Het collectieve merk 1934, 
blz. 86/8, Pfeffer, Mededingingsrecht, 1938, 
blz. 183 en van der Zanden, D e toestem
mingsverklaring, B.I.E. 1943, blz. 83/6. 

Volgens verzoekster zou de toestemmings
verklaring een in het merkenrecht van vrij
wel alle landen voorkomend verschijnsel zijn. 
Dit is van geen belang. De houding van bui
tenlandsche administraties ten opzichte van 
·toestemmingsverklaringen zou voor het Ne
derlandsche recht alleen van beteekenis zijn, 
indien hun nationale wetten een over
eenkomstig stelsel van materieel vooronder
zoek huldigden als de Nederlandsche Mer
kenwet. 

Hier t e lande verricht de administratie dat 
onderzoek in eersten aanleg zelfstandig ( vgl. 
over de beteekenis, welke de inschrijving ten 
onzent rechtens en practisch heeft, uitvoe
rig Van den Zanden), Het Stelsel van onze 
Merkenwet, N.J.B. 1946). 

Verzoekster beroept zich op de Zwitser
sche en de Duitsche merkenwetten. Reeds 
uit haar eigen uiteenzettingen blijkt echter, 
dat deze wetten anders dan de Nederland
sche Merkenwet de administratie niet de be
voegdheid geven, overeenstemmende merken 
voor soortgelijke waren ambtshalve te wei
geren. Dat verzoekster hier de vergelijkende 
methode van rechtsvinding toepast zonder 
zich te bezinnen op haar grenzen, blijkt ook 
uit haar stelling, dat men nergens ter wereld 
aan een inschrijving in het register een 
rechtscheppende beteekenis toekent. Dit 
is b .v. juist wel het geval in Duitsch
land. 

Volgens verzoekster blijkt uit "al deze 
rechtspraak", dat men de toestemmingsver
klaring nergens ter wereld als verwarring
stichtend beschouwt. Zij beroept zich echter 
op slechts één Argentijnsch arrest en verder 
op de Zwitsersche en de Duitsche merken
wetten, die nu eenmaal voor wat betreft de 
regeling van de inschrijving van onze Mer
kenwet verschillen. 

Voor wat betreft het materieele merken
recht moge het Bureau wijzen op de beide 
volgende aanhalingen van een Duitschen en 
een Zwitserschen schrijver, die in denzelfden 
zin als bovenstaand betoog oordeelen: 

E. Pinzger, Der Schutz der nicht-einge
tragenen Marke (in Deutschland), 1932, blz. 
48: ,,nicht nur das Interesse des Vorberech
tigten, sondems auch das der Allgemeinheit 
verlangt die Beseitigung eines von zwei ver
wechlungsfähigen Kennzeichen". 

David, (Schweizerisches) Markenschutz
gesetz, 1940, blz. II7: ,,Selbst wenn der Dritte 
die Zustimmung zur Eintragung gegeben hat, 
kann dem Markeninhaber das ältere bessere 
Recht des Dritten entgegengehalten wer-
den .. .. .. .. .... Da eine jüngere Marke infolge 
gesetzlicher Bestimmung absolut nichtig ist, 
kann deren Bestand nicht von der Zustim
mung des Verletzten abhängen". 

Naar Engelsch recht kan de administra
tie inschrijving van een merk weigeren, in
dien het verwarrend veel gelijkt op een in
geschreven merk, zelfs al geeft de houder van 
dat ingeschreven merk zijn toestemming. D e 
toestemming kan slechts een bewijsmiddel 
zijn voor de onwaarschijnlijkheid van ver
warring, maar zij bindt de administratie niet, 
omdat deze ook rekening moet houden met 
het algemeene belang, (Kerly, Trade-Marks, 
1927, blz. 83/4, 256/7, 26I en 263, met ver
wijzing naar rechtspraak). 

In de Vereenigde Staten stelt men zich op 
hetzelfde standpunt. Een toestemmingsver
klaring kan inschrijving alleen in geval van 
twijfel mogelijk maken (Shoemaker, Trade
Marks, 1931, blz. 772/4 en blz. 421, 620, 653 
en 1362, met verwijzing naar recht
spraak). 

Het dezerzijds verdedigde stelsel komt 
derhalve hierop neer, dat de Merkenwet 
tweeërlei belang beschermt: dat van den 
rechthebbende op het merk en dat van het 
koopende publiek. Het laatste is van open
bare orde en doet zich om die reden ook gel
den bij de toepassing van den eersten, wei
geringsgrond van art. 9 lid 1 der Merkenwet, 
indien de rechthebbende op het oudere merk 
heeft verklaard tegen inschrijving van het 
jongere geen bezwaar te hebben. 

Men kan, met het Hof in de bestreden be
schikking, nog een stap verder gaan en de 
stelling poneeren, dat een verwarring stich
tend merk een verboden merk is ingevolge 
het algemeene verbod, neergelegd in art. 4 
lid 3 Merkenwet, waardoor ook de tweede 
weigeringsgrond van art. 9 lid 1 dier wet 
aanwezig zou zijn. Bij beschikking van 6 
April 1936, N. J. '36, no. 470. n.n. P.S. 
(Kathodenfallableiter) heeft Uw Raad be-
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slist, dat het Bureau de inschrijving als merk 
van voorstellingen zonder onderscheidende 
kracht heeft te weigeren. In casu is sprake 
van een merk, dat niet voldoende onder
scheidende kracht heeft ten opzichte van een 
ouder merk voor soortgelijke waren. 

Subsidiair stelt het Bureau, dat het merk 
Tinex niet voor "middelen tegen motten" 
doch slechts voor "produits preservant des 
mites" ingeschreven kan worden, in verband 
met art. Il, lid 2 van het Herziene Unie
verdrag van Parijs (S. 1g28, nr. 196). 

Oo deze gronden verzoekt het Bureau 
Uwen Raad het door het door verzoekster 
ingestelde beroep te verwerpen. 

Conclusie Adv.-Gen. Mr. Rombach: 

De Proc.-Gen. enz.; 
0. dat uit de in cassatie bestreden be

schikking blijkt dat het Gerechtshof als 
feitelijk vaststaande heeft aangenomen dat 
het merk "Tinex", waarvan requestrante 
aan Rechtbank en Hof vergeefs heeft ver
zocht de door het gerequestreerde Bureau 
geweigerde inschrijving in zijn register als
nog te bevelen, in hoofdzaak overeenstemt 
met het reeds voor dezelfde soort van waren 
ten name van een ander ingeschreven merk 

Minex"· 
" 0. dat, terwijl deze omstandigheid blij
kens art. 9 Merkenwet op zichzelf voldoen
de zou zijn geweest om de inschrijving zon
der verdere motiveering te weigeren, zelfs 
al heeft de rechthebbende van "Minex" tot 
inschrijving toestemming gegeven, het Hof 
zijn in hooger beroep op de afwijzende be
schikking der Rechtbank gegeven uitspraak 
tot bekrachtiging daarvan meer uitvoerig 
met redenen heeft omkleed, zijnde het cas
satiemiddel in het bijzonder tegen die moti
veering gericht; 

0. ·dat het Hof daarbij eerst constateert 
dat er gevaar bestaat dat het koopend pu
bliek in de war komt omtrent de herkomst 
der waren, ten requeste omschreven, indien 
deze onder beide merken worden verkocht, 
vervolgens als zijn opvatting te kennen 
geeft dat de inschrijving van een merk niet 
alleen de bedoeling heeft om hen, die het 
merk voeren., te beschermen, maar ook om 
de belangen van het publiek te dienen en 
tenslotte een verwarring stichtend merk een 
verboden merk noemt, het gebruik daarvan 
als strijdig met de openbare orde qualifi
ceerende; 

0. dat requestrante in de eerste plaats 
bezwaar maakt tegen genoemde opvatting 
van het Hof, omtrent de strekking der in
schrijving van een merk en de door het 
Hof aan een verwarring stichtend merk en 
het gebruik daarvan gegeven. benamingen, 
en in de tweede plaats van. meening is dat 
het Hof ten. onrechte geen rekening heeft 
gehouden met het feit dat art. 9 Merken
wet geenszins de plicht oplegt de inschrij
ving te weigeren doch daartoe slechts de 
bevoegdheid verleent; 

0. dat, wat de tweede grief betreft, uit 
niets blijkt dnt het Hof in art. 9 der wet 

een verpliching tot weigering der inschrij
ving van het merk in de daar genoemde 
omstandigheden heeft gelezen zoodat in 
zooverre het middel feitelijken grondslag 
mist, terwijl wat het eerste bezwaar aan
gaat, daargelaten of de motiveering van het 
Hof in hare bewoordingen wel geheel juist 
is, daaruit duidelijk blijkt dat dit college 
van oordeel is geweest dat terecht van de 
bevoegdheid tot weigering der inschrijving 
van het onderhavige merk gebruik is ge
maakt; 

0. dat geen der in het middel aangehaalde 
artikelen is geschonden of verkeerd toege
past en het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Concludeert tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat art. 9 Merkenwet, vaststellende de 

voorwaarden onder welke het Bureau van 
den Industrieelen Eigendom bevoegd is de 
inschrijving van een merk te weigeren, deze 
bevoegdheid in de eerste plaats toekent, in
dien een ter inschrijving aangeboden merk in 
hoofdzaak overeenstemt met een merk, dat 
een ander al voor soortgelijke waren heefr 
laten inschrijven of ter inschrijving heeft 
ingezonden; 

dat de tekst der wet hierbij algemeen is 
gesteld en niet duidt op eenige beperking der 
bevoegdheid van het Bureau voor het geval. 
dat de rechthebbende op het oudere merk 
tot inschrijving van het nieuwe zijn toestem
ming geeft; 

dat zoodanige beperking ook !'.iet past in 
het stelsel der Merkenwet, w.:1ke niet alleen 
ter bescherming van de persoonlijke belan
gen van den rechthebbende op het merk, doch 
ook in het belang van het koopende publiek 
verwarring omtrent de herkomst der waren 
beoogt te voorkomen; 

dat dit blijkt zoowel uit de bepaling van 
art. 3bis Merkenwet, welke ééne inschrij
ving van een merk te name van meer dan één 
rechthebbende alleen toestaat, indien deze 
allen gezamenlijk gerechtigd zijn tot hetzelf .. 
de bedrijf, welks waren het merk moet on
derscheiden, als uit art. 20 dezer wet, het
welk aanteekening van den overgang var. 
een ingeschreven merk alleen toestaat onder 
de voorwaarde dat tevens aan denzelfden 
persoon overgaat het bedrijf, tot ondersche:
ding van welks waren het merk bestemd is; 

dat mitsdien het Hof juist heeft beslist er. 
het middel niet tot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

27 Mei z946. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 106 en 58, 1e lid). 

Overschrijding van den termijn voor 
instellen van hooger beroep door een 
Raad van Arbeid aan overmacht toege
schreven; het beroepschrift moet daar-
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om geacht worden tijdig te zijn inge
diend. 

De overwerkuren, door de ambtenaren 
van den Raad van Arbeid gemaakt inge
volge een circulaire van den Secretaris
Generaal van het Departement van So
ciale Zaken, geven aanspraak op de bij 
het ambtenarenreglement van dien 
Raad geregelde vergoeding. 

De Centrale Raad van Beroep, 

Wat aangaat de feiten uan het twistgeding : 
0. dat o.m . verschillende ambtenaren van 

den Raad van Arbeid te Breda, waaronder 
• gedaagde, zich bij brieven van 30 Juli 1943 
en 6 Maart 1944 tot dien Raad hebben ge
wend met het verzoek te besluiten, dat te 
hunnen opzichte onverwijld uitvoering wordt 
gegeven aan het bepaalde bij artikel 22, 2• 
lid va!l het Ambtenarenreglement van dien 
Raad, zulks ter vergoeding voor den langeren 
arbeidsduur, welke op 10 Mei 1943 bij dien 
Raad voor hen is ingevoerd; 

0. dat de voorzitter van den Raad van 
Arbeid te Breda namens dien Raad, den 
navolgenden brief, gedateerd 30 Maart 1944, 
mede tot gedaagde heeft gericht: 

"Het schrijven betreffende vergoeding van 
den langeren arbeidsduur van 6 Maart jl. 
van verscheidene ambtenaren en arbeids
contractanten van den Raad van Arbeid is 
in de vergadering van den Raad, gehouden 
op 30 Maart 1944, behandeld. 

Alvorens bedoeld request den Raad voor 
te leggen, heb ik onder aanhaling van de 
motieven, welke in het schrijven naar voren 
zijn gebracht ten voordeele van de financi
eele vergoeding voor den langeren arbeids
duur de meening gevraagd van den Raad 
van Bijstand van de Vereeniging van Raden 
van Arbeid. 

Ik heb daarbij doen uitkomen, dat een 
actie van het Bestuur der Vereeniging, ver
tegenwoordigende eenige duizenden ambte
naren, meer indruk zal maken op de be
trokken instantie, dan een zelfstandige actie 
van iederen Raad afzonderlijk. 

De Commissie is verzocht deze belangrijke 
zaak met spoed en met den noodigen aan
drang bij de bevoegde instantie aanhangig 
te maken. 

Het Bestuur der Vereeniging van Raden 
van Arbeid heeft nu geantwoord, dat ver
schillende pogingen om vergoeding te ont
vangen voor de uren, waarmede de diensttijd 
is verlengd, tot heden zonder resultaat zijn 
gebleven. Waar het bovendien aan genoemd 
Bestuur bekend is, dat verdere stappen geen 
resultaat zullen opleveren, meent het Be
stuur aan mijn verzoek niet te moeten vol
doen. 

De Raad heeft in zijn vergadering kennis 
genomen van het request der ambtenaren en 
de terzake gevoerde briefwisseling. 

De Raad heeft mij opgedragen U mede te 
deelen, dat de Raad genegen zou zijn de ge
vraagde vergoeding toe te staan, dorh aan
gezien d e Raad overtuigd is, dat de goedkeu
ring op dergelijke toekenning niet zal worden 
verkregen, ziet de Raad af van verdere po
gingen, zoodat aan het verzoek der ambte
naren niet kan worden voldaan. Ik moge U, 

eerste onderteekenaar van het reQ.uest, ver
zoeken bovenstaande ter kennis van de 
mede-onderteekenaren te brengen" ; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Her
togenbosch - vorenbedoeld schrijven dd. 
30 Maart 1944 beschouwend als een (besluit 
houdende) weigering van d en Raad van 
Arbeid te Breda om aan gedaagde, toenmaals 
klager, een vergoeding toe te kennen voor 
overwerk, door hem verricht na 10 Mei 
1943 - bij uitspraak van 17 December 1945 
- naar welker inhoud hierbij wordt ver
wezen - heeft nietig verklaard het besluit 
van dien Raad dd. 30 Maart 1944, waarbij 
geweigerd werd vergoeding voor overwerk
uren te geven en heeft verstaan, dat die Raad 
aan voornoemden C. J. L. zal uitkeeren een 
vergoeding, overeenkomstig de overw< rk
regeling geldend voor de ambtenaren van 
het Departement, waaronde r de Raad van 
Arbeid ressorteert, voor de uren, welke hij 
na 10 Mei 1943 op last van den Raad van 
Arbeid of zijn voorzitter ten kantore van 
dien Raad meer heeft gewerkt dan 39 per 
week; 

0 . dat eischer bij beroepschrift - blijkens 
den poststempel op de enveloppe, waarin het 
zich bevond, op 17 Januari 1945 aan dezen 
Raad toegezonden - op de daarin vermelde 
gronden heeft verzocht 1• dat die uitspraak 
worde vernietigd; 2 • dat deze Raad mede 
mogen verstaan, dat aan belanghebbende 
geen vergoeding, overeenkomstig de over
werkregeling, zal behoeven te worden uit
gekeerd over de uren, welke hij na 9 Mei 
(niet "na 10 Mei" ) 1943 op last van den Raad 
van Arbeid of van zijn voorzitter meer ge
werkt heeft dan 39 per week; 

0 . dat 's Raads voorzitter bij beschikking 
van 28 Januari 1946 eischer niet-ontvanke
lijk heeft verklaard in zijn hooger beroep, op 
dezen grond, dat het te laat was ingesteld; 

0. dat eischer tijdig tegen deze beschikking 
verzet heeft gedaan en bij verzetschrift in 
hoofdzaak is betoogd: 

dat de Raad van Arbeid te Breda (hier 
nader te noemen "de Raad") de uitspraak 
van het ambtenarengerecht heeft ontvangen 
op 22 December 1945; dat de Raad de ge
woonte heeft om de 14 dagen te vergaderen; 
dat de laatste vergadering van den Raad in 
1945 plaats had op 17 December 1945, toen 
die uitspraak nog niet bekend was; dat de 
Raad op 4 Januari 1946 in vergadering bijeen 
zou zijn geweest en de beroepsquaestie had 
kunnen behandelen, indien niet op 2 Ja
nuari 1946 van het Departement van Sociale 
Zaken bericht was ontvangen, dat bij be
schikking van 21 December 1945 "met in
gang van heden" de sedert de bevrijding als 
tijdelijke voorziening plaats gehad hebbende 
benoemingen van leden en plaatsvervangende 
leden van de Raden van Arbeid werden in
getrokken en insgelijks "met ingang van 
heden" nieuwe leden werden aangewezen; 
dat in verband met het bepaalde in artikel 71 
der Wet op de Rijksverzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid 1933, S. n°. 598, de Raad 
echter pas besluiten kan nemen, zoodra 
de leden de belofte, in genoemd artikel be
doeld, hebben afgelegd; dat bij schrijven 
van 14 Januari 1946 van het Bestuur der 
Rijksverzekeringsbank, door den Raad op 
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16 Januari 1946 ontvangen, werd bericht, 
dat de leden de bedoelde belofte hebben 
afgelegd; dat de voorzitter van den Raad 
wegens ambtsbezigheden op 16 Januari 1946 
afwezig was; dat de chef de bureau bij den 
Raad dien dag nog namens den voorzitter 
de leden ter vergadering op 17 Januari 1946 
bijeen riep; dat in deze vergadering besloten 
werd hooger beroep in te stellen en het be
roepschrift nog denzelfden dag aan den Cen
tralen Raad van Beroep werd toegezonden; 
dat het besluit tot het instellen van hooger 
beroep door den Raad moest worden geno
men, aangezien aan den voorzitter door den 
Raad niet de machtiging was verleend als 
bedoeld in artikel 33, lid 2, van evenver
melde wet; 

0. dat het verzet niet nietig is verklaard 
en derhalve de beschikking is vervallen; 

0. dat gedaagde op de in de contra-memo
rie aangevoerde gronden heeft verzocht de 
uitspraak van het Ambtenarengerecht te 
's-Hertogenbosch van 17 December 1945 
te willen bevestigen en te verstaan, dat ge
daagde recht heeft op vergoeding wegens 
1angeren arbeidsduur, van 10 Mei 1943 af 
tot 24 Juli 1944, zulks overeenkomstig het 
imperatief bepaalde bij artikel 22 van het 
voor den Raad van Arbeid te Breda geldend 
Ambtenaren-Reglement; 

In rechte: 
0. dat deze Raad het verzet, voor welks 

niet-verklaring geen reden bestond, ook niet 
ongegrond heeft verklaard, omdat hij op 
grond van het hierboven vermelde, bij ver
zetschrift aangevoerde, als vaststaande aan
neemt, dat de onmogelijkheid om besluiten 
te nemen in het tijdvak van 31 December 
1945 tot 17 Januari 19461 en dus overmacht, 
oorzaak is geweest, dat ae Raad van Arbeid 
te Breda niet tijdig hooger beroep heeft 
kunnen instellen en derhalve het beroep
schrift geacht moet worden tijdig te zijn in
gediend; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat moet 
worden beantwoord de vraag, of het bestre
den besluit - houdende wëigering van het 
mede door gedaagde gedane verzoek om 
vergoeding voor den langeren arbeidsduur, 
welke op 10 Mei 1943 bij den Raad van 
Arbeid te Breda was ingevoerd - op een 
der gronden, aangegeven in artikel 53, lid 1, 
der Ambtenarenwet 1929 kan worden aan
getast; 

Overwegende dat eischer in het beroep
schrift heeft gesteld, dat noch de voorzitter, 
noch de Raad van Arbeid te Breda het in het 
belang van den dienst noodig oordeelde den 
normalen dagelijkschen diensttijd voor het 
personeel bij dien Raad te verlengen, doch 
dat die Raad gevolg heeft gegeven aan een 
mede tot hem gerichte circulaire van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken, dd . 7 Me i 1943, welke 
circulaire luidt: 

"De Generalkommissar für Verwaltung 
und Justiz heeft mij bericht, dat voor het 
Rijkspersoneel zoo spoedig mogelijk de 48-
urige werkweek moet worden ingevoerd. In 
verband hiermede verzoek ik U het bij Uwe 
instelling werkzame personeel ervan in kennis 
te stellen, dat met ingang van 10 Mei 1943, 
gedurende de eerste 5 werkdagen, dus van 

Maandag tot en met Vrijdag zal worden ge
werkt van 8.15 uur tot 13 uur en van 13.45 
uur tot 17.45 uur en des Zaterdags van 
8.15 uur tot 12.30."; 

0. dat deze circulaire echter niet is een 
wettelijke regeling en zeker niet in eenig op
zicht verandering heeft gebracht in de ten 
deze van belang zijnde artikelen 21, lid 1 
en 22, lid 2, van het Ambtenarenreglement 
1932 van den Raad van Arbeid te Breda 
welke inhouden: artikel 21, lid 1: ,,Het nor~ 
maal aantal diensturen is voor de ambtenaren 
werkzaam ten kantore van den Raad - met 
uitzondering van de ambtenaren, behoo
rende tot het bedienend personeel - 39 
per week.. "; 

Artikel 22, lid 2: aan ambtenaren, welke 
verplicht worden langer dan den normalen 
dagelijkschen diensttijd werkzaam te zijn, 
wordt door het Bestuur eene vergoeding toe
gekend overeenkomstig de overwerkregeling, 
geldend voor de ambtenaren van het Depar
tement, waaronder de Raad van Arbeid 
ressorteert " · 

0. dat o;e~igens niet op wettige wijze vóór 
of sinds 10 Mei 1943 verandering in die arti
kelen is aangebracht, hebbende eischer bij 
beroepschrift te kennen gegeven, dat in ver
band me t het tijdelijk karakter der dienst
tijdverlenging voormeld Ambtenarenregle
ment niet werd gewijzigd; 

0 . dat deze, eischers stelling zeker n iet 
pleit voor zijn in de onderhevige zaak inge
nomen standpunt, doch juist leidt tot de 
gevolgtrekking, dat de betrokken ambte
naren verplicht werden tijdelijk "langer den 
den normalen dagelijkschen diensttijd werk
zaam te zijn, n.l. langer dan het normaal 
aantal diensturen van 39 per week, in welk 
geval, krachtens voormeld artikel 23, lid 2 
voor hen, en dus in deze voor gedaagde _'. 
die, naar vaststaat, niet tot het bedienend 
personeel behoorde - aanspraak op de daar
in bedoelde vergoeding bestond; 

0 . dat voor zoodanige aanspraak niet van 
belang is - dit voorzoover eischer bedoeld 
heeft ter zake anders te oordeelen - of de 
ambtenaren van het Departement van Soci
ale Zaken, waaronder de Raad van Arbeid 
te Breda ressorteert, wèl een normalen dienst
tijd van 48 uren per week hadden, vermits 
ook in dat geval de voor deze ambtenaren 
bestaande overwerkregeling geldend bleef· 

Overwegende dat uit het vorenstaand~ 
volgt, dat het bestreden besluit nietig moet 
worden verklaard wegens strijd met dat ar
tikel 22, lid 2, en de uitspraak, waarvan be
roep, welke met juistheid is gegeven, moet 
worden bevestigd, met dien verstande dat 
in de,~zelver dictum in plaats van "na 1~ Mei 
1943 moet worden gestela "sinds 10 Mei 
1943"; 

R echt doende in naam der Koningin! 
Bev_estigt de uitspraa~, waarvan beroep, 

met dien verstande, dat m het dictum daar
van in plaats van " na 10 Mei 1943" wordt 
gesteld "sinds 10 Mei 1943". 

(A. B .) 
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27 Mei 1946. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 192g art. s8, 1e lid). 

St:ijd met het toepasselijke algemeen 
verbmdende voorschrift in het gemeen
telijke ambtenarenreglement, dat de te 
straffen ambtenaar ter zake moet wor
den gehoord, en in de gelegenheid ge
steld om kennis te nemen van de ambte
lijke rapporten, nu het een noch het 
ander heeft plaats gevonden. Beroep van 
de_': burgemeester op overmacht (ver
bhJf van den ambtenaar in Duitschland) 
verworpen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de Burgemeester van Wassenaar 

bij besluit van 31 Mei 1945 aan E. R. J. met 
ingang van I Juni 1945 ontslag heeft ver
leend uit zijn functie van opperwachtmeester 
d::r ~emeente-politie te Wassenaar, omdat 
hiJ zich zou hebben schuldig gemaakt aan 
diefstal en op dien grond met ingang van 
23 April 1944 is geschorst zonder inhouding 
van wedde; · 

0 . dat het ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage, bij uitspraak van 28 December 1945 
- naar welker inhoud hierbij wordt v er
wezen - het besluit van den Burgemeester 
van Wassenaar dd. 31 Mei 1945 heeft nietig 
verklaard; 

0 . dat eischer van die uitspraak tijdig in 
hooger beroep is gekomen, en bij b eroep
schrift op de daarbij aangevoerde gronden 
aezen Raad verzoekt de uitspraak van het 
Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage dd. 
23 December 1945 te vernietigen; 

0. dat gedaagde bij contra-memone ver
zoekt de uitspraak van het Ambtenarenge
recht t~ bevestigen; 

In rechte : 
0. dat een besluit als het onderhavige kan 

worden aangevochten ingevolge het bepaalde 
bij artik el 58 der Ambtenarenwet 1939, ter 
zake, dat het fe itelijk of rechtens strijdt met 
de toepasselijke algem een verbindende voor
schriften, of dat bij het nemen van het be
sluit het administratief orgaan van zijn b e
voegdheid kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor 
die bevoegdheid is geg<'ven en in de derde 
plaats ter zake dat er tusschen de opgf'legde 
straf en de gepleegde overtreding onevenre
digheid best_aat; 

0. dat de Raad nu allereerst zal onderzoe
ken, of het bestreden besluit met de toe
passelijke algemeen verbindende voorschrif
ten strijdt; 

0. dat artikel 29 van het Reglement voor 
d e "Am.btenaren van Politie" in dienst der 
gemeente Wassenaar o.m. inhoudt, dat het 
bepaalde bij artikel 78 van het Reglement 
voor de Ambtenaren in dienst der gemeente 
Wassenaar, vastgesteld bij Raadsbesluit van 
3 Januari 1939, mede toepasselijk is op de 
Ambtenaren van Politie; 

0. dat lid Ivan opgeroeid artikel 78 luidt: 
"De straffen worden, den ambtenaar en 

evevtueel het hoofd van dienst gehoord 
opgelegd zoo mogelijk binnen 14 dagen nadat 
de overtr eding ter k ennis is gekomen van 
Burgemeester en Wethouders (of van den 
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Raad, :i:ls het personen betreft, die door den 
R:1:1d ziin aangesteld). De a mbtenaar wordt 
voor. het verhoor in de gelegenheid gesteld 
kenms te neme11 van de ambtelijke rapporten 
betreffende hetgeen hem ten laste is gelega" · 

. 0. dat op grond 1ran den inhoud der ge: 
dmgstukken en het onderzoek ter openbare 
terecht~jtting vaststaat, dat gedaagde ten 
deze voor ~n te~ z~e van de voorgenomen 
strafopleggmg met is gehoord en evenmin in 
de gelegenheid is gesteld om kennis te nemen 
va'l de ambtelijke rapporten betreffende het
g len hem ten laste is gelegd; 

0 . dat namens eischer nu wel wordt be
wee~?, dat "het ver~oor", hetwelk gedaagde 
~estlJ?s, naar aanleiding van de tegf'n hem 
mged1ende klacht wegens diefstal zou zijn 
a!~enome n, moet worden beschouwd als het 
biJ meergenoemd artikel 78 bedoelde ver
hoor", doch deze Raad die zienswiize" niet 
k?-n aanvaarden en van oordeel is, dat met 
dit laatstgenoemd "verhoor" uiteraard be
doeld wordt, het hooren van den betrokken 
ambtenaar naar aanleiding van den tegen 
hem voorgenomen maatregel om hem te 
straffen; 

0. dat de gemachtigde van eischer voorts 
aa~voert, dat deze, nu gedaagde zich in 
Du1tschland bevond en onbereikbaar was 
door "overmacht" verhinderd zou zijn ge~ 
weest om de bepaling van artikel 7 8 lid 1 
v?-n het Reglement voor de Ambten.;_,en ir:_ 
dienst der gemeente Wassenaar toe te passen 
doch de Raad ook dit verweer verwerpt' 
~?-nge~ien niet is geblek en van de noodzake~ 
hJkheid, dat het ontslagbesluit juist moest 
worden geno7:1en. op een tijdstip, toen ge
daagde nog met m Nederland was terugge
keerd; 

<?.· dat het bestreden b esluit derhalve 
stnJdt met het ten deze toepasselijke alge
~ee_n verbindend voorschrift, nedergêlegd 
m ltd I van artikel 78 van het R eglement 
voor de Ambtenaren in dienst der Gem eente 
Wassenaar, zoodat het Ambtenarengerecht 
tt; 's-Gravenhage dat besluit bij de bestreden 
uitspraak terecht heeft nietig verklaard en 
de uit~praak, waarvan beroep, moet worden 
bevestigd; 

Recht ?oende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep . 

(A.B.) 

3 Juni 1946. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58, 1e lid). 

Nu de toepasselijke gemeentelijke ver
ordening o. m: . bepaal~, dat beroep op 
het gemeentehJk Scheidsgerecht de uit
voering der straf of genomen beslissing 
opschort, heeft de niet-eervol ontslagen 
adjunct-commies ter gemeente-secreta
rie ~og recht op uitbetaling van zijn 
salans tot den dag, waarop het Scheids
gerecht uitspraak over het ontslagbe
sluit heeft gedaan. 

Uitspraak in zake: 
M. B. C. M . C., te H. , klager, 

tegen: 
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het College van B. en W . der gemeente H., 
verweerder. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat vanwege Mr. E. W. J. van Breuke-

len als raadsman van voornoemden C. op 22 
Augustus 1945 tot B. en W. van H. een 
schrijven is gericht met het verzoek omgaan
de het salaris te mogen ontvangen voor zijn 
cliënt, die bij hun besluit dd. 14 November 
1944, met ingang van 15 November 1944, 
niet-eervol werd ontslagen als adjunct-com
mies ter gemeente-secretarie en van dat be
sluit bij het Scheidsgerecht in beroep is ge
komen; 

0. dat B. en W. van H. dd. 28 Augustus 
1945 hierop hebben geantwoord, dat zij niet 
kunnen overgaan tot het uitbetalen van sa
laris aan klager, niet-eervol ontslagen ad
junct-commies ter secretarie der gem. H .; 

0. dat het Scheidsgerecht van de Ambte
naren der gemeente H., ingesteld ingevolge 
de verordening, regelende den rechtstoestand 
van ambtenaren en werklieden in dienst van 
de gemeente H ., bij uitspraak, welke op 5 
Februari 1946 aan den raadsman van klager 
is toegezonden en naar welker inhoud hierbij 
wordt verwezen, het tegen opgeroeid besluit 
van 28 Augustus 1945 ingestelde beroep heeft 
afgewezen; 

0 . dat Mr. E. W. J. van Breukelen, als 
gemachtigde van klager, van die uitspraak 
tijdig in beroep is gekomen en bij klaag
schrift op de daarbij aangevoerde gronden 
dezen Raad verzoekt met vernietiging van 
de uitspraak van het Scheidsgerecht van 
Ambtenaren der gemeente H., te beslissen, 
dat klager terecht in beroep is gekomen 
tegen de weigering van B. en W. om hem 
hangende het beroep ten principale zijn sa
laris door te betalen en te verklaren, dat 
B . en W. ten onrechte doorbetaling van het 
salaris aan klager hebben geweigerd, met 
veroordeeling van B. en W. om het tot en 
met 1 September 1945 opeischbaar geworden 
bedrag van f 1892.82 aan klager uit te be
talen, althans met zoodanige verdere beslis
sing als deze Raad zal vermeenen te behoo
ren; 

0. dat de Burgemeester van H . bij contra
memorie dezen Raad verzoekt om het door 
klager ingestelde beroep ongegrond te ver
klaren; 

In rechte: 
0. dat een besluit als het onderhavige kan 

worden aangevochten, ingevolge het bepaal
de bij art. 58 der Ambtenarenwet 1929, ter 
zake dat het feitelijk of rechtens strijdt met 
de toepasselijke algemeen verbindende voor_ 
schriften of dat bij het nemen van het be
sluit het administratief orgaan van zijn be
voegdheid kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven; 

0. dat de Raad in de eerste plaats wil 
onderzoeken, of het bestreden besluit met 
de toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften strijdt; 

0. dat art. 88, lid 7, van de Verordening, 
regelende den Rechtstoestand van Ambte
naren en Werklieden in dienst van de ge
meente H., aan te halen als "Rechtstoestand
verordening", luidt: ,,Beroep op het in dit 
artikel genoemde Scheidsgerecht schort de 
uitvoering der straf of genomen beslissing 
op."; 

0. dat verweerder in de contra-memorie 
o.m. heeft betoogd, dat de straf van niet
eervol ontslag is ingegaan op den dag in het 
ontslagbesluit vermeld, omdat die straf geen 
daad van tenuitvoerlegging vraagt; 

0. dat deze laatste bewering echter wordt 
gelogenstraft door het bepaalde in art. 62b, 
lid 1, onder b , der "Rechtstoestandverorde
ning", hetwelk immers luidt: ,,Het personeel 
kan worden geschorst in zijn ambt, wanneer 
het de disciplinaire straf van ontslag is op
gelegd en die straf nog niet voor tenuitvoer
legging vatbaar is."; 

0. dat verweerder het voorts onlogisch 
vindt, dat een ambtenaar, tenzij zulks uit
drukkelijk zou zijn bepaald, nog salaris zou 
ontvangen over een tijdvak, dat het dienst
verband met de gemeente verbroken is en 
zonder contra-praestatie; 

0. dat de Raad te dezen aanzien verweer
der moet wijzen op een ander artikel van de 
,,Rechtstoestandverordening" en wel op art. 
82, luidende: ,,Zoowel in afwachting van het 
ontslag, dat het personeel als straf kan wor
den opgelegd, als gedurende den beroepster
mijn en hangende de behandeling voor het 
Scheidsgerecht, kunnen B. en W. het onge
vraagde verlof geven, met of zonder behoud 
van salaris of loon. Het personeel mag gedu
rende dezen verloftijd zijn dienst niet waar
nemen."; 

0. toch dat verweerder, op zijn standpunt, 
blijk zou hebben gegeven ten deze logisch t e 
hebben gedacht en gehandeld, indien hij -
hetgeen juist niet is geschied - gezegd art. 
82 op klager had toegepast, welk artikel im
mers de gelegenheid biedt in een geval als 
het onderhavige, onwenschelijk geachte fi
nancieele gevolgen van het bepaalde in voor
meld art. 88, lid 7, te voorkomen; 

0. dat, gelet op een en ander, de Raad aan 
dit lid 7 niet een andere beteekenis vermag 
te geven, dan zijn, in dit opzicht, duidelijke 
bewoordingen meebrengen, wordende daarin 
de straf van ontslag niet uitgezonderd; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat kJa_ 
ger nog tot den dag, waarop het Scheidsge
recht zijn uitspraak op het door klager tegen 
het ontslagbesluit ingestelde beroep heeft 
gedaan, recht heeft op uitbetaling van zijn 
salaris en het in het onderhavige geding be
streden besluit van 28 Augustus 1945, wegens 
strijd met meergemeld 7e lid van art. 88 der 
"Rechtstoestand verordening", niet in stand 
kan blijven; 

0. dat derhalve de uitspraak van het 
Scheidsgerecht moet worden vernietigd, het 
besluit van B. en W. der gemeente H. dd. 28 
Augustus 1945 moet worden nietig verklaard 
en moet worden verstaan, dat B. en W. van 
H. aan klager behooren te vergoeden het sa-
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laris, dat hem als adjunct-commies ter ge
meente-secretarie van H. toekomt van 15 
November 1944 af tot den dag, waarop door 
het Scheidsgerecht zijn, niet gedateerde, uit
spraak, in zake het beroep tegen het besluit 
dd. 14 November 1944, waarbij aan klager 
niet-eervol ontslag werd verleend, is gege
ven; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt de u.itspraak van het Scheids

gerecht; 
Verklaart nietig het besluit van B . en W. 

der gemeente H. dd. 28 Augustus 1945; 
Verstaat, dat B. en W. van H . aan klager 

moeten doen uitbetalen het salaris, dat hem 
als adjunct-commies ter Gemeente-secreta
rie van H. toekomt van 15 November 1944 
af tot den dag, waarop door het Scheidsge
recht zijn, niet gedateerde, uitspraak, in 2ake 
het beroep tegen het besluit d .d. 14 Novem
ber 1944, waarbij aan klager niet-eervol ont
slag werd verleend, is gegeven. 

(A.B.) 

3 Juni r946. KONINKUJK BESLUIT. 
(Wet van 28 Mei 1925 S . 216 artikel 
LXXXVII). 

Appellanten, vanwege dert bezetter 
ontslagen als kaderleden van den Ned. 
Arbeidsdienst, zijn niet in vasten dienst 
aangesteld. Zij kunnen dan ook naar bil
lijkheid geen aanspraak op wachtgeld 
maken, ook hierom niet, daar in het al
gemeen voor het toekennen van wacht
geld slechts reden bestaat, indien de be
trekking langer dan vijf jaren heeft ge
duurd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door C . D. van Beijeren te Vught, M. H . 
Dokkum te Bilthoven, W. H. de Jong te 
Driebergen, H. A. C. van Lont te 's-Graven_ 
hage en H . J. J. D. Schenkius te Driebergen, 
voormalige kaderleden van den Nederland
schen Arbeidsdienst, betreffende hunne aan
spraken op wachtgeld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Mei 1946, Nr. 34; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 Mei 1946, No. 
2188/I , afdeeling P ensioenen en Wachtgel
den· 

o'. dat de voormalige kaderleden van den 
Nederlandschen Arbeidsdienst C. D. van 
Beijeren t e Vught, M. H. Dokkum te Biltho
ven, W . H. de Jong te Driebergen, . H.A. C. 
van Lont te 's-Gravenhage en H. J. J. D. 
Schenkius te Driebergen als zoodanig van
wege den bezetter zijn ontslagen, onder
scheidenlijk met ingang van s September 
1944, 1 Januari 1945, 1 Januari 1945, 1 Ja
nuari 1945 en 1 Januari 1945, de eerste we
gens verregaande nalatigheid in de vervul
ling van opgelegde dienstplichten en de ove
rigen op grond van art. 1, sub 1 c (reorgani
satie) van de Ontslagsregeling _voor het voor-

loopig in den Nederlandschen Arbeidsdienst 
opgenomen personeel; 

dat zij te dezer zake hoogere voorziening 
hebben ingeroepen, aanvoerende, dat voor 
het personeel van den Nederlandschen Ar
beidsdienst geen wachtgeldregeling is vast
gesteld; dat zij mitsdien met een beroep op 
art. LXXXVII van de Wet van 28 Mei 1925 
(Staatsblad No. 216) verzoeken, dat voor 
hen alsnog een wachtgeldregeling wordt vast
gesteld ; 

0 . ten aanzien van de ontvankelijkheid 
der appellanten: 

dat de appellant van Beijeren niet in be
roep kan worden ontvangen, aangezien deze 
blijkens de overgelegde stukken niet is ont
slagen op grond van opheffing van zijn be
trekking of van een nieuwe organisatie van 
zij n dienstvak, doch wegens verregaande na
latigheid in de vervulling van opgelegde 
dienstp lichten en derhalve niet voldoet aan 
de voorwaarde, gesteld in art. LXXXVII 
van de Wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad 
no. 216); 

dat wat de overige beroepen aangaat, in
gevolge het Besluit Opheffing Nederland
schen Arbeidsdienst van 12 September 1944, 
Staatsblad E 95, met ingang van 18 Septem
ber 1944 alle personen, in dienst of werk
zaam bij den Nederlan .::.chen Arbeidsdienst, 
zijn ontslagen; 

dat echter bovendien aan deze appellan
ten vanwege den bezetter ontslag is verleend, 
welke ontslagen volgens de overgelegde 
stukken zijn ingegaan op 1 Januari 1945 ; 

dat aangenomen moet worden, dat de ap
pellanten met de bepalingen van het Besluit 
Opheffing Nederlandschen Arbeidsdienst 
niet tijdig bekend zijn geweest; 

dat derhalve de termijn van één maand 
in art. LXXXVII van de aangehaalde wet 
billijkheidshalve gerekend moet worden een 
aanvang te nemen met het tijdstip, waarop 
het ontslag vanwege den bezetter verleend, 
is rngegaan, en dus niet op 18 September 
1944; 

dat de appellant Dokkum niet binnen den 
evenvermelden termijn van één maand de in 
art. LXXXVII bedoelde beslissing heeft in
geroepen, vermits zijn van 20 Februari 1945 
dateerend beroepschrift eerst op 12 Maart 
1946 is binnengekomen; 

dat de overige appellant~n, mede gelet op 
het bepaalde in art. 4 van het bij het Besluit 
Bezettingsmaatregelen voorloopig gehand
haafde besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Justitie van 18 
Juni I940 (Verordeningenblad I940, nr. 14), 
geacht kunnen worden de beslissing tijdig te 
hebben ingeroepen; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak: 
dat het tweede lid van art. 4 van het Be

sluit Opheffing Nederlandschen Arbeids
dienst aan den Minister van Algemeene Za
ken de bevoegdheid geeft om, in afwachting 
van nader door het bevoegd gezag te treffen 
regelingen, verplichtingen en rechten, voort
vloeiende uit door den Nederlandschen Ar
beidsdienst getroffen regelingen of gesloten 
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overeenkomsten met betrekking tot v erze
kerin gen , pensioenen of andere uit keeringen 
ten bate van bij dezen Arbeidsdienst werk
zaam of werkzaam geweest zijnde p ersonen, 
op t e schor ten; 

dat noch door den bezetter, n och door het 
na de bevrijd in g van het bezette gebied op
t redende b evoegde gezag regelingen met be
t rekkin g t o t het verleenen van wacht geld aan 
personen, die in dienst zijn van of werkzaam 
zijn geweest b ij den N ederlandschen Ar
beidsdienst, zijn get roffen , en dus een be
slissing op gron d v an a rt . LXXXVII der 
aangehaalde wet door Ons kan worden ge
geven; 

d a t in de onderhavige gevallen ev enwel 
voor het t oekennen van wachtgeld geen vol
doende grond bestaat ; 

dat immers de appellanten, die niet in 
vasten dienst zijn aangesteld, naar billijk
heid geen aanspraak op wachtgeld kunnen 
maken, ook hierom niet, daar in het alge
meen voor het t oekennen van wachtgeld 
slechts reden bestaat, indien de betrekking 
langer dan vijf jaren heeft geduurd ; 

Gezien de wet van 28 Mei 192 5 (St aats
bla d nr. 216); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
r 0

• de appellanten Van Beij eren en D ok
kum in hunne beroe.;: : n n ie t -ontvankelijk te 
verklaren ; 

2 °. de overige beroepen ongegrond te 
verklaren. 

Onze Minister van B innenlandsche Zaken 
is belast enz. (A. B .) 

3 juni z946. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep . (Ambten a ren
wet 1929 art. 3 , 2e lid, sub b ). 

Het besluit tot ontslag wegens onge
schiktheid is niet een besluit, genomen 
nadat het Scheidsgerecht v oor het G e
m eentepersoneel een advies in deze za ak 
heeft gegeven, nu dit Scheidsgerecht 
slechts advies mocht uitbrengen en ook 
heeft uitgebracht over de vraag, of een 
straf behoorde te worden opgelegd en 
zoo ja, welke. M en was voornemens ge
weest te straffen met ontslag en hierom
trent had het Scheidsgerecht overwogen 
aan de ambtenaren geen straf op t e leg
gen; met de overweging van het Scheids
gerecht, dat het g-een bezwaar zou heb
ben gehad tegen een ontslag wegens on
geschiktheid, is geen advies gegeven , tot 
het geven waarvan het Scheidsgerecht 
ook niet bevoegd zou zijn geweest. 

Uitspraak in zake · 
X. t e 's-Gravenhage , klaagster, niet v er

schenen, 
tegen: 

het College van Burgemeester en Wethouders 
van R., verweerder. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
O. dat de Burgem eester van R., waarne

mende de taak van B. en W. dier gemeente, 

gezien een r apport van den Geneesheer
Directeur van het ziekenhuis B ., b lijk ens het
welk de adjunct-directrice v a n die inrich
t ing X: 

a . bij de verdeeling v an de voor het zie
k enhuis beschikbare lev ensmiddelen groote 
willek eur aan den dag heeft gelegd, waardoor 
in h et bijzonder het p ersoneel st erk werd 
b evoordeeld boven de patiënten; 

b. o.m . opdracht gegev en h eeft lev ensmid
delen , die sp eciaal voor z iek en waren b estemd, 
zooals eieren , in d e voeding van het p ersoneel 
te v erwerken; 

c. haar door d en Geneesheer-Directeur m et 
betrekking tot de levensmiddelenverdeeling 
gegeven aanwijzingen en opdrachten heeft 
verwaarloosd en als adjunct-dir ectrice een 
beleid heeft gevoerd, dat zoowel tegen d e 
ten behoeve van een behoorlijke lev ens
middelenverdeeling genomen maatregelen 
als tegen h e t b elang v a n h et ziekenhuis en 
d e daarin v erpleegd e p a tiënten indruischte; 

d. zich in haar omgang m et een aan haar 
ondergeschikte leerling-verpleegsbr aan ern
stig wangedrag op moreel gebied heeft schul
dig gemaakt; 

lettende op het Ambtenarenreglem en t en 
meer in het bijzonder op de artikelen 71 , 
72 en 73bis van dit Reglem en t -

bij besluit van 31 Jan. 1945 heeft besloten : 
1°. Mej . X. voor noemd, door toezending 

van een afschrift van het besluit , aan t e 
zeggen, dat hij het voornemen heeft haar t e 
straffen m et ontslag uit den dienst ; 

2°. betrokkene met ingang van 3 1 J a 
nuari 1945 tot den datum, wa a rop he t ont
slag zal ingaan, in haar ambt te schorsen m et 
geheele inhouding d er b ezoldiging; 

3°. t e bepalen, dat de bezoldiging, voor
zoover d eze over het tijdvak v an haar ver
wijder ing uit den dienst voorloop ig is inge
houden, niet m eer zal worden u itbetaald; 

4°. b etrokkene m ede t e deelen , dat de straf 
t e zijner tijd zonder nadere schrifte lijke 
k ennisgeving t en uit voer zal w or den gelegd, 
tenzij v oor het e inde van d en twaalfden 
werkdag na dagteekening v a n dit besluit 
beroep zou worden gedaan op h et Sch~ids
gerecht voor het Gem eentep ersoneel; 

0 . dat het evenbedoelde Scheidsgerech t , 
waarbij X . beroep t egen voor m eld b esluit 
had ingesteld, bij uitspraak, welke op 4 Juli 
1945 in afschrift aan partij en is m edegedeeld, 
B. en W. van R. heeft geadviseerd aan X . 
geen straf op te leggen en de m et toepassing 
van artikel 72bis van het Ambtenarenregle
ment ingehouden bezoldiging alsnog aan 
haar te doen uitbe•alen, zijnde nog in die 
uitspraak overwogen, dat wanneer de tegen 
haar genomen maatregel bestaan had in een 
ontslag wegens het in ernstige mate missen 
van de geschiktheid, noodig voor het be
kleeden van haar functie, het Gerecht niet 
geaarzeld zou hebben zich hiermede ac
coord te verklaren; 

0. dat verweerder daarna d.d. 10 Januari 
1946 het navolgende b esluit heeft genomen : 

,,B. en W. van R., 
Gezien de uitspraak van het Scheidsge

recht voor het Gemeentepersoneel in de zaak 
van Mej. X., adjunct-directrice bij het Zie
kenhuis B., waarin wordt geadviseerd be
trokkene geen straf op te leggen; 
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0. dat het Gerecht evenwel heeft gecon
cludeerd, dat, wanneer de tegen betrokkene 
genomen maatregel zou hebben bestaan in 
een ontslag wegens het in ernstige mate 
missen van geschiktheid, noodig voor het 
bekleeden van de functie, hiermede accoord 
zou worden gegaan; 

Gelet op het Ambtenarenreglement en 
meer in het bijzonder op artikel 76, tweede 
lid, sub d, van dat R eglement; 

Besluiten : 
dit advies op te volgen en alsnog gerekend 

met ingang van 31 Januari 1945 aan de 
adjunct-directrice bij het Ge·meente-Zieken
huis B., X . ontslag uit haar betrekking te 
verleenen"; 

0. dat Mr. G. , advocaat te R., als ge
machtigde van klaagster, tegen dit besluit 
van 10 Januari 1946 bij dezen Raad in 
beroep is gekomen bij op 9 Februari d.a.v. 
ter griffie ingekomen klaagschrift en op de 
daarin aangevoerde gronden heeft verzocht 
dat besluit, waarbij klaagster is ontslagen 
gerekend met ingang van 31 Januari 1945, 
te vernietigen; 

0. dat Mr. J., als gemachtigde van ver
weerder, op de in contra-memorie gestelde 
gronden heeft geconcludeerd tot afwijzing 
van het verzoek van klaagster; 

In rechte: 
0 . dat het Scheidsgerecht, voormeld, in 

overeenstemming met het b epaalde in artikel 
92, lid 1, van het Ambtenarenreglement der 
gemeente R., naar aanleiding van het door 
klaagster bij hetzelve tegen voornoemd be
sluit van 31 Januari 1945 ingestelde beroep 
slechts advies mocht uitbrengen en heeft uit
gebracht over de vraag, of een straf behoorde 
te worden opgelegd, en zoo ja, welke en 
- nu in verband met het voornemen tot 
oplegging van een disciplinaire straf geheele 
inhouding van de bezoldiging, als bedoeld 
in artikel 72bis van dat reglement, met ingang 
van 31 Januari 1945 had plaats gevonden -
tevens over de vraag, of en in hoeverre die 
bezoldiging alsnog uitbetaald behoorde te 
worden; 

0 . dat het Scheidsgerecht , blijkens de over
wegingen van zijn uitspraak, tevens tot de 
conclusie is gekomen, dat, wanneer de tegen 
klaagster genomen maatregel bestaan had 
in een ontslag wegens het in ernstige mate 
missen van de geschiktheid, noodig voor het 
bekleeden van haar functie het Gerecht niet 
geaarzeld zou hebben zich h iermede accoord 
te verklaren; 

0. dat met dit laatste niet een advies is 
gegeven, waartoe het Scheidsgerecht, in ver
band met het aan zijn oordeel onderworpen 
besluit betrekking hebbende op een voorge
nomen disciplinaire straf, t oen ook niet de 
b evoegdh e id b ezat , en d at G erec ht in dezen 
slechts heeft willen te kennen geven, dat 
verweerder, indien deze een ontslagbesluit 
wegens zoodanige ongeschiktheid ten op
zichte van klaagster zou nemen - hetgeen 
door zijn besluit van 10 Januari 1946, voor
meld, is geschied - bij eventueel beroep van 
klaagster daartegen, zou kunnen rekenen op 
een, alsdan ingevolge het tweede lid van 
vorengenoemd artikel 92 uit te brengen, 
advies in voor verweerder gunstigen zin; 

0 . dat het bij dezen Raad ingestelde be-

roep uitsluitend b etrekking heeft op het 
besluit van 10 Januari 1946, voorzoover 
daarbij aan klaagster ontslag is verleend m et 
ingang van 31 Januari 1945 uit haar betrek
king van adjunct-directrice bij het Gemeente
Ziekenhuis B., zulks wegens het in ernstige 
mate missen van de geschiktheid, noodig 
voor het bekleeden van haar functie; 

0. dat uit hetgeen hiervoren is overwogen 
volgt, dat dit laatste besluit niet is een be
sluit, hetwelk is genomen, nadat het Scheids
gerecht in de zaak - dit is de zaak, waarover 
het thans gaat, nl. het ontslag wegens onge
schiktheid - een advies of uitspraak •heeft 
gegeven, voor welk advies of uitspraak, vóór 
het nemen van dit b esluit t rouwens ook geen 
plaats was; 

0. dat hiermede dus vaststaat, dat het in 
dit geding bestreden besluit niet is een be
sluit als waarvan in artikel 3, lid 2, sub b, 
van de Ambtenarenwet 1939 sprake is en 
derhalve voor klaagster beroep daartegen 
bij dezen Raad niet openstond, nu de Raad 
ook niet op grond van eenige andere wette
lijke bepaling bevoegd is van een zoodanig 
beroep k ennis te nemen; 

0. dat klaagster mitsdien niet-ontvankelijk 
moet worden v erklaard in haar beroep; 

Recht doende in naam der Koningin! 
Verklaart klaagster niet-ontvankelijk in 

haar b eroep. 
(A.B.) 

4 Juni 1946. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. ~59; Prijsvormingsbe
sluit 1941) . 

Aan het Prijsvormingsbesluit 1941 kan 
als aan de Prijzenbeschikking 1940 no. 1 

het karakter van te zijn een beschikking 
betreffende de prijzen niet worden ont
zegd. Daarom wordt dat besluit inge
volge de beschikking van de M inisters 
van Handel, Nijverheid en Landbouw 
en van Justitie van 8 Nov. 1944 geacht 
te zijn een prijzenvoorschrift in den zin 
van de artt. 3 en 4 van de Prijsopdrij 
v ings- en Hamsterwet 1939. 

Uit den inhoud der beW1jsmiddelen 
kon de politierechter afleiden: 1 °. dat 
requirant heeft gehandeld met de we
tenschap, dat zijn prijs volgens de gel
dende prijsvoorschriften verboden , nl. te 
hoog was, 2 °. dat de door hem verkochte 
likeur geen alcohol bevatte. De waar
deering van een wettig beW1jsmiddel 
komt toe aan den feitelijken rechter. 

De opgelegde straf is aldus gemoti
veerd, dat de politierechter, gezien den 
aard en de ernst van het bewezen ver
klaarde en de omstandigheden, waaron
der dit is gepleegd, na te noemen straf 
de juiste acht, waarmede is voldaan aan 
den eisch der wet, dat het vonnis de bij
zondere redenen opgeeft , die de straf 
hebben bepaald. 

Op het beroep van F. A. B., wijnhandelaa r, 
requirant van cassatie tegen een mondeling 
vonnis van den Politierechter als bedoeld bij 
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artikel s lid I van het Besluit berechting 
economische delicten bij de Arr.-Rechtbank 
te Maastricht van 10 Nov. 1945, waarbij in 
hooger beroep, met vernietiging van een 
mondeling vonnis van den Tuchtrechter voor 
de Prijzen in het arrondissement Maastricht 
van 25 Juli 1945, requirant ter zake van 1. 

Het opzettelijk bewerken, dat een voorschrift 
gegeven krnchtens a rt. 3 der P rijsopdrijvings
en Hamsterwet 1939 niet wordt nagekomen, 
2. Het aan zijn schuld te wijten zijn, dat een 
krachtens art. ., der Prijsopdrijvings- en 
Hamsterwet 1939 gegeven voorschrift niet 
wordt nagekomen, met aanhaling van de 
artt. 3, 12 Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
1939, 3 Prijzenbeschikking 1940 no. 1, 6 
Prijsvormingsbesluit 1941, 1, 11 Besluit be
rechting economische delicten, is veroordeeld 
tot eene geldboete van f 6500. 

De H ooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, lui
dende: 

I. ,,S. althans v . t. van de artt. 3 en 12 
der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939, 5 
en 6 Besluit berechting economische delicten 
j 0

• 378 Sv., door te beslissen, dat requirant 
zich heeft schuldig gemaakt aan het opzet
telijk bewerken, dat een voorschrift gegeven 
krachtens art. ., der Prijsopdrijvings- en 
Hamsterwet lQ."19 niet wordt nagekomen, en 
het ook aan zi jn schuld te wijten is , dat een 
krachtens dit wetsartikel gegeven voorschrift 
niet wordt nagekomen, zulks omdat requi
rant in het onderhavige geval geen enkel 
prijsvoorschrift, krachtens gemeld wets
a rt ikel gegeven, heeft overtreden en dan ook 
zich niet ervan bewust is geweest dat door 
den drank ad 40 cent per borrelglaasje te 
verkoopen een overtreding der P rijsopdrij 
vings- en Hamsterwet 1939 werd begaan;" 

II. ,,S. althans v. t. van de artt. 116, 341, 
342 , 343 en ."144 Sv. , door als bewezen aan te 
nemen dat de vervaardigde likeur geen al
cohol bevatte;" 

III. ,,S. althans v . t. van de artt. 3 Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet 19_,9 en 2 en 6 
Prijsvormingsbesluit 1941 door te beslissen, 
dat requirant een te hoogen prijs heeft be
rekend;" 

IV. ,,S. althans v . t. van de artt. 12 Prijs
opdrij vings- en Hamsterwet 1939 j 0

• 378 Sv., 
omdat hetgeen als bewezen is aangenomen 
niet met redenen is omkleed en zonder ver
dere nadere motiveering een geldboete van 
f 6500 is opgelegd ;" 

Gehoord den Adv.-Generaal Holsteijn, na
mens den Proc.-Generaal, in zijne conclusie, 
strekkende tot enz. ; 

0 . dat bij het bestreden vonnis bewezen 
is verklaard, met qualificatie en strafopleg
ging als voorm eld, dat requirant in Decem
ber 19<14 te Maastricht door aan zijn zet baas 
J. H . B . in het café aan de X opdracht te 
geven uit, aan dezen door hem, verdachte, 
beschikbaa rgestelde flesschen m et opschrift 

"Cocktail Likeur", inhoudende o.6 à 0.7 liter 
door verdachte gefabriceerde alcoholvrije li
keur, met een suikergehalte van ± 22.2 % 
borrels te schenken tegen een prijs van f 0.40 
per borrelglaasje en door na te laten aan 
J . H . B ., den bij Prijsvaststelling OII LD 
211 dd. 20-11-1942 hoogst toelaatbaren prijs 
bij aankoop in den winkel van f o.68 per 0.7 
liter mede te deelen en/of den verkoop per 
flesch t e verbieden, opzettelijk heeft mede
bewerkt, dat J. H . B. in strijd met het be
paalde in art. 3 van de Prijzenbeschikking 
1940 no. 1 borrelglaasjes van dezen drank 
heeft verkocht tegen een prijs van f 0.40 per 
glaasje, zulks terwijl de op 9 Mei 1940 al
gemeen gebruikelijke prijs hiervoor minder 
bedroeg, alsmede dat verdachte in strijd met 
het bepaalde in art. 6 van het Prijsvormings
besluit 1941 als fabrikant van likeur het tot 
stand komen van door hem berekende prijzen 
niet uit de administratie heeft kunnen aan
toonen; 

0 . wat het eerste middel betreft, 
dat blijkens de toelichting het P rijsvor

mingsbesluit 1941 niet zou steunen op de 
Prijsopdrijvings- en H a msterwet 1939; 

dat echter volgens de tegelijk met het B e
sluit berechting economische delicten in wer
king getreden beschikking van de Ministers 
van Handel, Nijverheid en Landbouw en van 
Justitie van 8 Nov. 1944 (Publicatieblad Mi
litair Gezag no. 12) alle op het tijdstip van 
inwerkingtredin g van die beschikking in het 
R ijk in Europa l!,'eldende prijzenbeschikkin
gen tot nader order geacht worden t e zijn 
prijzenvoorschriften in den zin van de artt. 3 
eerste lid en (van) 4 van de Prijsopdrijvings
en Hamsterwet 19_, q en niet alleen aan de 
Prijzenbeschikking 1940 no. 1, maar ook aan 
het Prijsvormingsbesluit 1941, beiden uit
drukkelijk voorloopig gehandhaafd bij het 
Besluit bezettingsmaatregelen (No. E 93), 
het karakter van te zijn een beschikking be
treffende de prijzen n iet kan worden ont-
zegd; · 

dat voorts de P olitierechter requirants op
zet, bepaaldelijk dat hij ten aanzien van het 
eerste bewezen verklaarde feit heeft gehan
deld met de wetenschap, dat de prijs van 
f 0.40 per borrelglaasje voor de onderhavige 
door hem gefabriceerde alcoholvrije likeur 
volgens de geldende prijsvoorschriften ver
boden, namelijk te hoog was, heeft kunnen 
afleiden uit de uit den voor het bewijs ge
bezigden inhoud der bewijsmiddelen blijken
de feiten en omstandigheden, dat requira nt 
was fabrikant van die likeur en exploitant 
van het café en dat hij aan den verbalisant 
0. aanvankelijk heeft verklaard, dat door 
hem wel del!,'elijk alcohol in de likeur ver
werkt was; 

dat dus dit middel faalt ; 
0 . dat het tweede middel evenmin tot cas

satie kan leiden, aangezien de Politierechter 
uit de als bewijsmiddel gebezigde verklaring 
van den getuige 0 ., dat deze de onderhavige 
likeur door den V/arenkeuringsdienst te 
Maastricht heeft doen onderzoeken, dat deze 
dienst hem heeft medegedeeld, dat alcohol 
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daarin afwezig was, en dat requirant, die 
door hem gehoord, aanvankelijk mededeelde, 
dat er door hem wel degelijk alcohol in de 
likeur verwerkt was, later van deze verkla
ring is teruggekomen en heeft gezegd dat de 
likeur geen alcohol bevatte, doch dat hij het 
tegendeel wel moest zeggen in verband met 
het opschrift op de flesschen van "cocktail 
likeur", heeft kunnen afleiden dat die likeur 
geen alcohol bevatte, terwijl de waa rdeering 
van een wettig bewijsmiddel toekomt aan 
den feiteliiken rechter; 

0. dat uit het voorgaande tevens volgt de 
ongegrondheid van het derde middel, dat blij 
kens de toelichting uitgaat van de stelling, 
dat de onderhavige likeur wel alcohol bevat
te en voor het overige steunt op feitelijke be
weringen, waarvan uit de stukken waarvan 
in cassatie mag worden kennis genomen, niet 
blijkt; 

dat de daarin vervatte grief, dat het als 
bewezen aangenomene niet met redenen is 
omkleed, niet nader is toegelicht en haar 
weerlegging vindt in het feit dat de bewezen
verklaring steunt op den in de Aanteekening 
van het bestreden vonnis weergegeven in
houd van verklaringen van requirant en van 
twee getuigen; 

dat voorts de opgelegde straf aldus is ge
motiveerd, dat de Politierechter, gezien den 
aard en de ernst van het bewezenverklaarde 
en de omstandigheden, waaronder dit is ge
pleegd, na te noemen straf de juiste acht en 
hiermede is voldaan aan den eisch der wet, 
dat het vonnis de bijzondere redenen op
geeft, die de straf hebben bepaald; 

dat dus ook dit middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. ambtshalve: 
dat bij art . . , van de Verordenin g Delicts

omschrijving Economische D elicten, afge
komligd en in werking get reden op 24 Jan. 
1g45 (Verordening no. 6I chef staf Militair 
Gezag Publicatieblad van het Militair Ge
zag nos. 16 en 17 van rg45) de artt. 12, 2e 
1id en 2, .,e lid van de P riisopdrijvings- en 
Hamsterwet rg_,g zijn gewijzigd, en volgens 
deze aldus gewijzigde artikelen welke de Po-
1itierechter op grond van het bepaalde bij 
art. 1, 2e lid Sr. bii zijn uitspraak had moeten 
toepassen, het tweede bewezen verklaarde 
feit oplevert de overtreding van "een voor
schrift, gegeven krachtens art. 3 van de Prijs
opdriivings- en Hamsterwet niet nakomen" , 
dat deze toepassing medebrengt ingevolge 
het bepaalde bii de artt. 62 i 0

• <,7 Sr., dat ter 
zake van het bewezenverklaarde twee straf
fen hadden moeten worden opgelegd ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch al-
1een wat betreft de qualificatie van het twee
de bewezenverklaarde feit en de strafopleg
ging ; 

R ech tdoende ingevolge art. 105 R. O.; 
Oualificeert het tweede bewezenverklaar

de feit als: een voorschrift gegeven krachtens 
a rt . . , van de Prijsopdriivings- en Hamster
wet niet nakomen; 

Mede gezien de artt. <.7 en 62 Sr.; 
Veroordeelt den requirant voor het eerste 

feit tot eene geldboete van f 4000, 
en voor het tweede feit tot een geldboete 

van f 2500, 
zijnde deze straffen in overeenstemming 

met den aard der gepleegde feiten en de om
standigheden waaronder zij zijn gepleegd; 

Verwerpt overigens het beroep. 
Gewezen overeenkomstig de conclusie van 

den Adv.-Generaal Holsteijn. 
(N. J.) 

21 Juni 1946. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot.- en Rijw.wet art. 25). 

Het Hof heeft overmacht aangenomen 
op grond van afwezigheid van schuld bij 
den bestuurder, en voorts blijkbaar mede 
onvoldoende constructie en staat van 
onderhoud van auto en aanhangwagen 
en schuld van het motorrijtuig, voorzoo
ver een en ander in dit geval als oorzaak 
van de aanrijding in aanmerking kwa
men, ter zijde gesteld. 

Voor het slagen van een beroep op 
overmacht mag in redelijkheid niet meer 
word.en verlangd. Het geval kan zóó lig
gen, dat alleen bepaalde vormen van 
schuld in aanmerking komen. Alsdan 
kunnen bloote mogelijkheden, die niet 
ter sprake zijn gekomen, buiten beschou
wing worden gelaten. 

Niet voldoende duidelijke omschrij 
ving van de grief in cassatie. (Afwijkend 
concl. Adv.-Gen.). 

B . J . van den Winkel, wonende t e Amster
dam, eischeres tot cassatie van een door het 
Gerechtshof aldaar op I Juni rg44 tusschen 
partijen gewezen arrest , adv. Mr. P . E. B riët , 
(gepleit door M r. F. D . L . Gunning) . 

tegen: 
L. G. Nieuwenhuizen, wonende te H ilver
sum, verweerder in cassatie, adv. Mr. IJ. H. 
M. Nijgh, (niet gepleit). 

De Hooge Raad, enz.; 
0 . dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat partij van den Winkel voor de Arr.

Rechtbank te Amsterdam tegen Nieuwen
huizen heeft ingesteld een vordering tot 
schadevergoeding,daartoe stellende: 

"dat zij op of omstreeks 13 Juni 1939 des 
namiddags ongeveer één uur met haa r rij 
wiel stilstond vóór de geopende brug over 
de Haarlemmer Trekvaart bij het N assau
plein te Amsterdam; 

"dat zij ,recht~van den weg op den rijweg 
stilstaande, werd aangereden door een uit de 
richting Nassauplein genaderde vrachtauto 
met aanhangwagen, welke vrachtauto zich 
wilde dringen naast een aldaar voor die ge
opende brug stilstaanden tramwagen van lij n 
.c en eenige wielri jders, waaronder zij, van 
den Winkel ; 

" dat zii hierbij kwam te vallen, door welke 
aanrijding en welk vallen zii letsel heeft ver
kregen en schade geleden gelijk nader door 
haa r is aangegeven; 

,dat Nieuwenhuizen ten deze aansprake-
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lijk is, omdat hij eigenaar, althans houder 
van die auto was en de bestuurder, die des
tijds in zijn dienst was, de schuld draagt van 
het ongeval; 

"dat namelijk de bestuurder, inplaats van 
met het logge gevaarte van vrachtauto-met
aanhangwagen achter den stilstaanden tram
wagen te wachten op het dichtgaan van de 
brug, met de door hem bestuurde auto met 
aanhangwagen naast de tramwagen wilde 
gaan staan (zulks om zoo snel mogelijk op te 
kunnen rijden zoodra het verkeer de brug 
weer zou kunnen passeeren) hierbij langs 
eenige wielrijders, waaronder van den Win
kel, dringend, welke daar stil stonden;" 

dat de Rechtbank de vordering bij von
nis van 28 November 1g3g bij verstek heeft 
toegewezen: 

dat Nieuwenhuizen daartegen in verzet is 
gekomen, stellende: ,,dat zijn chauffeur met 
den 16 M . langen truck met aanhangwagen 
voor de brug heeft stilgestaan; toen hij stil
stond is van den Winkel met enkele andere 
meisjes komen aanrijden, zij hebben stilge
houden ter hoogte van het achterwiel van 
den aanhangwagen, zoodat zij ± 13 M. wa
gen voor zich hadden; toen de brug wederom 
werd geopend, is de chauffeur achter de 
tram doorgereden, hii heeft de meisjes geen 
moment voor zich gehad; hoogstwaarschijn
lijk is van den Winkel door het rechterach
terwiel v an den aanhangwagen geraakt, toen 
deze wilde wegrijden, maar dat is door haar 
eigen schuld, want de wagen stond er al toen 
zij kwam aangereden; het kan dus niet aan 
zijn chauffeur worden verweten, indien zij 
door den aanhangwagen is aangereden;" 

dat de Rech-i:bank vervolgens bij vonnis 
van 8 April 1g41 aan Nieuwenhuizen getui
genbewijs van de door hem gestelde feiten 
heeft opgelegd en, na de getuigenverhooren, 
bij vonnis van 23 Februari 1943 hem heeft 
verklaard goed opposant, hem heeft onthe
ven van de bij voormeld verstekvonnis uit
gesproken veroordeeling en aan van den 
Winkel haar vordering heeft ontzegd; 

dat van den Winkel van de vonnissen van 
8 April 1941 en 23 Februari 1943 in hooger 
beroep is gekomen, doch het Hof deze bij het 
bestreden arrest heeft bekrachtigd, daartoe 
overwegende: 

,,dat appellante als grieven tegen de be
roepen vonnissen heeft opgeworpen: 

I. de Rechtbank heeft geïntimeerde's 
beweringen beschouwd als een betwisting 
van appellante's posita; 

II. de Rechtbank heeft het aan geïnti
meerde opgelegde bewijs geleverd geacht, 
zelfs zonder zich uit te laten omtrent de 
plaatseliike situatie en de omstandigheden 
waaronder, met betrekking tot den stand van 
de onderdeelen van de motorbespanning on
derling en van het geheel tot de tram, de 
aanrijding heeft plaats gevonden; 

III. de Rechtbank heeft geïntimeerde 
toegelaten tot het bewijs van appellante's 
schuld zonder aan te geven uit welke feiten 
die schuld zou bestaan; 

,,dat appellante geïntimeerde aansprake-

lijk acht voor de aanrijding, primair omdat 
hij eigenaar , althans houder was van de auto 
waardoor de aanrijding heeft plaats gehad, 
subsidiair omdat de aanrijding te wijten is 
aan de schuld van den bestuurder, die in 
dienst was van geïntimeerde; 

,,dat geïntimeerde den gestelden eigen
dom niet betwist heeft, zoodat hij volgens 
art. 25 Gier Motor- en Rijwielwet voor de aan
rijding aansprakelijk is, tenzij aannemelijk 
is, dat deze te wijten is aan overmacht, het
geen in dit geval , - nu geen andere perso
nen, voor wie geïntimeerde aansprakelijk is, 
in aanmerking komen dan de bestuurder van 
de auto - er op neerkomt, dat geïntimeerde 
bevrijd is, indien aannemelijk gemaakt 
wordt, dat de bestuurder geen schuld treft; 

"dat - mits den bestuurder geen schuld 
treft - het er niet toe doet of de aanrijding 
al dan niet te wijten is aan appellante's 
schuld; 

,,dat appellante, de schuld van de aanrij
ding aan den bestuurder wijtende, van die 
aanrijding een voorstelling heeft gegeven , 
zakelijk hierop neerkomende, dat, terwijl 
een tramwagen en eenige wielrijders (waar
onder appellante) stonden te wachten voor 
de geopende brug, de bestuurder (nog voor 
het dichtgaan van de brug en in stede van 
daarop te wachten) met de auto met aan
hangwagen naast den stilstaanden tramwagen 
wilde gaan staan, hierbij langs eenige wiel
rijders dringend, welke daar stonden ; 

,,dat daartegenover geïntimeerde's voor
stelling van zaken hierop neerkwam, dat, 
terwijl de bestuurder met auto met aanhang
wagen stilstond voor de voor het scheep
vaartverkeer geopende brug en wel achter 
een tramwagen, appellante met andere meis
jes is komen aanrijden en stil gehouden heeft 
ter hoogte van het rechterach1;erwiel van 
den aanhangwagen; dat, toen de brug we
derom voor het rijverkeer geopend werd, d 
bestuurder achter de tram is doorgereden 
en appellante hoogst waarschijnlijk door het 
achterwiel van den aanhangwagen is geraakt, 
toen deze weg wilde rijden; 

"dat geïntimeerde's bewering dusdanig 
afwijkt van appellante's posit a, dat, indien 
zii juist is, den bestuurder geen schuld treft 
en geïntimeerde bevrijd is, zoodat de Recht
bank terecht hieromtrent bewijs heeft opge
legd; 

,,dat geïntimeerde hieraan wel heeft toe
gevoegd en de R echtbank hem ook te bewij 
zen heeft opgelegd, dat de aanraking met 
den aanhangwagen aan appellante's eigen 
schuld t e wijten was, doch - gelijk uit het 
bovenoverwogene volgt - zoowel dit bewe
ren, als deze bewijsoplegging geheel ten over -
vloede is; 

"dat derhalve de eerste grief ongegrond 
is en de derde grief - wat overigens van 
haar zij - niet tot vernietiging van de be
roepen vonnissen kan leiden; 

"dat wat betreft de tweede grief, door het 
gehouden getuigenverhoor is komen vast te 
staan, dat de bestuurder van auto met aan
hangwagen is komen aanrijden en heeft stil-
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gehouden voor de voor het scheepvaartver
keer geopende brug en wel achter een aldaar 
stilstaande tramwagen (getuigen Blom, 
Kemmer, van Poelgeest; volgens Kemmer 
rechts achter den tramwagen, volgens van 
Poelgeest iets schuin achter den tramwa
gen); dat, toen hij stopte, zich in de weg
ruimte rechts naast de auto nog geen wiel
rijders bevonden (Blom, van Poelgeest) ; 
dat hij vlak achter den tramwagen stond, en 
dat tusschen auto en tramwagen zich nie
mand bevond (Blom, van Poelgeest) ; dat, 
terwijl hij daar ~tond de weg rechts naast 
auto en aanhangwagen gevuld werd met 
wielrijèers (Blom, van Poelgeest), waaron
der ook appellante, die stilhield ongeveer ter 
hoogte van het rechterachterwiel van den 
aanhangwagen (v. d. Winkel, Kemmer, Hen
driks); dat vervolgens eerst de hekken voor 
het voetgangersverkeer opengingen (v. d . 
Winkel), daarna ook die voor het rijverkeer 
(Hendriks); dat, toen de brug voor het rij
verkeer openging ook de auto met aanhang
wagen opreed (Blom, Kemmer, van Poel
geest, Hendriks) langzaam (Blom, van 
Poelgeest, Hendriks) en achter den tram
wagen aan (Blom, van Poelgeest) ; dat bij 
het oprijden de auto niet naar rechts is uitge
weken (Blom, van Poelgeest) en noch auto, 
noch aanhangwagen een slingerende bewe
ging naar rechts gemaakt heeft (Blom, van 
Poelgeest) ; 

,,dat door enkele getuigen wel is verklaard, 
dat de auto reeds opreed terwijl de tram
wagen nog stilstond (Hendriks, Koopmans), 
dat de auto een beweging naar rechts maakte 
(Hendriks), dat de aanhangwagen er één 
naar rechts maakte (Tollenaars, v. d. Win
kel), doch het Hof deze verklaringen tegen
over die der getuigen Blom en van Poel
geest niet aannemelijk acht; 

"dat door het bewezene het Hof voldoende 
aannemelijk gemaakt acht dat den bestuur
der geen schuld aan de aanrijding treft en 
derhalve geïntimeerde bevrijd is; 

"dat appellante hiertegen aanvoert, dat 
aldus niet gelet wordt op de plaatselijke 
situatie en de omstandigheden waaronder de 
aanrijding heeft plaats gevonden, met name 
die, welke betrekking hebben op den stand 
van de onderdeelen der motorbespanning 
onderling en van het geheel tot de tram; 

dat dit bezwaar appellante niet baat nu 
blijkbaar de bestuurder zich met zijn auto 
met aanhangwagen op normale wijze in een 
file bevindend, op normale wijze met de file 
is opgereden; 

,,dat derhalve ook de tweede grief faalt;" 
0 . dat van den Winkel 's Hofs arrest aan

v alt met het volgende middel van cassatie: 
S . en/of v. t. van art. 25 Motor- en Rij 

wielwet, de artt. 1280, 1281, 1401, 1402, 
1403, 1407, 1902, 1903, 1952, 1953, 1958, 
1959 B. W., 168 Grondwet, 20 R. 0. en 48 
en 59, 30 Rv.: 

a. Het Gerechtshof heeft vooropgesteld, 
dat Nieuwenhuizen eigenaar is van de auto. 
waarmede van den Winkel is aangereden, 

zoodat Nieuwenhuizen volgens art. 25 de: 
Motor- en Rijwielwet voor de gevolgen der 
aanrijding aansprakelijk is, tenzij aanneme
lijk is, dat deze is te wijten aan overmacht. 

Het Hof heeft nu beslist: 
dat - nu geen andere personen, voor wie 

Nieuwenhuizen aansprakelijk is , in aanmer
king komen dan de bestuurder van de auto 
- hij is bevrijd, indien aannemelijk wordt 
gemaakt, dat den bestuurder geen schuld 
treft, en dat - mits de bestuurder geen 
schuld heeft - het er niet toe doet of de 
aanrijding al dan niet te wijten is aan de 
schuld van van den Winkel. Beroep op over
macht, bedoeld bij art. 2 5 der Motor - en 
Rijwielwet, wordt echter niet gerechtvaar
digd door de bloote afwezigheid van schuld. 
bij dengene, voor wie de eigenaar van een 
auto aansprakelijk is, zulks te m inder, in 
gevallen, waarin - zooals hier - niet is ge
bleken van schuld van iemand, voor wien de
eigenaar niet aansprakelijk is en/of de oor
zaak van de aanrijding niet is vastgesteld. 

Ten onrechte laat het Hof na te onder
zoeken of wellicht Nieuwenhuizen zelf schuld. 
aan de aanrijding heeft, bijvoorbeeld door 
onvoldoende constructie of staat van onder-
houd van het motorrijtuig. 

Voorts heeft het Hof ten onrechte ver
zuimd te onderzoeken of in casu sprake is 
van hetgeen op den voet van art. 536 K. de 
schuld van het motorrijtuig genoemd zou 
kunnen worden. 

Het Hof had derhalve niet enkel op grond 
van zijn feitelijke vaststelling van de afwe
zigheid van schuld bij personen, voor wie 
Nieuwenhuizen aansprakelijk is overmacht 
mogen aannemen. 

b. Onder de omstandigheden, zooals die 
blijken uit 's Hofs arrest, en uit de proces
sen-verbaal der getuigenverhooren, waarnaar 
het Hof in zijn arrest verwijst, heeft het Hof 
ten onrechte nagelaten te beslissen, dat de 
bestuurder de schuld der aanrijding treft. 

0. met betrekking tot onderdeel a: 
dat dit zoo moet worden gelezen, dat aan 

het Hof wordt verweten overmacht te heb
ben aangenomen enkel op grond van afwe
zigheid van schuld bij den bestuurder van 
het motorrijtuig, zonder dat is komen vast te 
staan, dat Nieuwenhuizen zelf geen schuld 
trof, bijvoorbeeld door onvoldoende construc
tie of staat van onderhoud van het motor
rijtuig, en dat geen schuld van het motor
rijuig aanwezig was; 

dat het Hof heeft vastgesteld, dat, toen de 
brug voor het verkeer geopend was, de auto 
langzaam achter de tram is opgereden en 
daarbij niet naar rechts is uitgeweken en 
noch de auto noch de aanhangwagen een slin_ 
gerende beweging naar rechts heeft gemaakt, 
en dat de auto met aanhangwagen, zich op 
normale wijze in de file bevindend, op nor
male wijze met de file is opgereden; 

dat het Hof hiermede blijkbaar mede on
voldoende constructie en staat van onder
houd van auto en aanhangwagen en schuld 
van het motorrijtuig, voorzoover een en an-
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der in dit geval als oorzaak van de aanrij
ding in aanmerking kwamen, heeft ter zijde 
gesteld; 

dat voor het slagen van een beroep op 
overmacht in redeli jkheid niet meer mag 
wo~den verlangd; 

dat toch rekening moet worden gehouden 
met de omstandigheden van elk geval en het 
geval zóó kan liggen, dat alleen bepaalde 
vormen van schuld in aanmerking komen; 

dat alsdan bloote mogelijkheden, die niet 
ter sprake zijn gekomen, buiten beschouwing 
kunnen worden gelaten; 

dat mitsdien dit onderdeel van het middel 
niet kan slagen; 

0. dat ook onderdeel b niet tot cassatie 
kan leiden, omdat ~e grief tegen het arrest 
niet met voldoende duidelijkheid in het mid
del is omschreven, immers niet vermeldt op 
grond van welke bepaalde feiten het Hof had 
moeten beslissen, dat den bestuurder de 
schuld der aanrijding treft; 

Verwerpt het beroep. 
Veroordeelt eischeres in de kosten der cas-• 

satie (Salaris f IIO). 

Conclusie Adv.-Gen. Mr. Wijnveldt: 

Post alia : 
Het middel onder a heeft de strekking 

u itbreiding te verlangen van de rechtspraak 
van den Hoogen Raad betreffende de be
grippen "overmacht" en "schuld" voorko
mende in art. 25 der Motor- en Rijwielwet, 
maar wil daarmede m.i. te ver gaan. Bij het 
arrest van 16 April 1942 (1942, No. 394) 
besliste de Hooge Raad, dat het feit, dat de 
oorzaak van een aanrijding gelegen was in 
een gebrek van het motorrijtuig, niet over
macht oplevert in den zin van art. 25 der 
Wet, ook al valt van dit gebrek noch aan 
den eigenaar of houder, noch aan den be
s tuu rder een verwijt t e maken. 

Deze uitspraak brengt echter niet mede, 
<lat de Rechter, wanneer de afwezigheid van 
schuld bij dengeen voor wien de eigenaar 
van het motorrijtuig aansprakelijk is, komt 
vast te staan, genoodzaakt zou zijn, boven
dien een onderzoek in te stellen, naar de 
vraag of het ongeval wellicht te wijten zou 
kunnen zijn aan het motorrijtuig of bv. aan 
de omstandigheid dat de bestuurder plotse
ling het bewustzijn heeft verloren. Het mid_ 
del wekt bij mij den indruk den eisch te 
stellen, dat de rechter zulks ambtshalve 
heeft te doen. Wanneer dit in het middel 
gelezen moet worden, acht ik dit onjuist. 
Deze punten zijn in de procedure - andera 
dan in het aangehaalde arrest - in het ge
heel niet ter sprake gekomen, en de wet 
dwingt den rechter niet naar die mogelijk
heden een zelfstandig onderzoek in te stel
len. 

Van belang voor de beteekenis, welke aan 
"overmacht" en "schuld" te geven is, blijft 
altijd nog de geschiedenis der totstandko
ming van art. 25, waarbij ik moge wijzen op 
den inhoud der Memorie van Antwoord op 
het Voorloopig Veralag der Eerste Kamer 

(o.a. opgenomen in de Schuurman en Jor
dens uitgave, elfde druk, blz. 71 vlg.). D e 
rechtspraak heeft de lijnen scherper getrok
ken, waarbij vooral in aanmerking komen de 
arresten van 3 Januari 1936 (1936, no. 93 ) , 
26 Juni 1936 ( 193 7, no. 488), 4 Februari 
1937 (1937, no. 489), 16 April 1937 (1937. 
no. 490), doch dit neemt niet weg, dat het 
uitgangspunt m.i. moet blijven, dat over
macht in dit artikel in een bijzonderen, rui
men zin moet worden opgevat. Zooals in 
gemelde Memorie van Antwoord wordt ge
zegd, valt de aansprakelijkheid weg, zoodra 
er overmacht is. Overmacht is in deze be
paling genomen in ruimen zin, d.w.z. de 
overmacht begint, waar de schuld van den 
eigenaar of houder of dengeen, voor wien 
hij aansprakelijk is, op houdt. Uit de redac
tie - welke ook bij de behandeling der 
Tweede Kamer als juist werd aangenomen, 
volgt, dat schuld van een derde, vanuit het 
standpunt van den eigenaar of houder, ge
lijk staat met elk ander feit, dat hem niet 
kan worden toegerekend. Het is van zijn 
standpunt alles overmacht. Vervolgens be
~preekt de Memorie gevallen waarin het 
moeilijk is aannemelijk te maken, dat over
macht moet worden aangenomen. 

D ergelijke gevallen deden zich in de prak
tijk en daardoor in de rechtspraak voor, waar 
het ongeval te wijten was aan een vóór de 
aanrijding ook aan den eigenaar onbekende 
fout van het motorrijtuig of aan den toe
stand van den bestuurder. Echter brengt 
naar mijn oordeel ook het z.g. beginsel der 
gevaarzetting niet mede, dat de eigenaar 
ook aansprakelijk is in gevallen als door 
Prof. Meijers bedoeld onder ten derde in 
zijn aanteekening op het arrest van 3 Jan. 
1936, hierboven genoemd. 

Het Hof heeft de posita van eischeres en 
verweerder onderzocht en getoetst aan de 
getuigenverklaringen. Daarbij overwoog het 
Hof, dat de bewering van Nieuwenhuizen 
dusdanig afwijkt van de stellingen van Van 
den Winkel, dat, indien zij juist is, den be
stuurder geen schuld treft en van Nieuwen
huizen bevrijd is, zoodat de Rechtbank te
recht hieromtrent bewijs heeft opgelegd, dat 
van Nieuwenhuizen hieraan wel heeft toege_ 
voegd, en de R echtbank hem ook te bewij
zen heeft opgelegd, dat de aanraking met 
den aanhangwagen aan de eigen schuld van 
Van den Winkel te wijten is, doch zoowel 
dit beweren, als deze bewijsoplegging geheel 
ten overvloede is. 

Het middel onder b is gericht tegen 's Hofs 
waardeering der gebleken en vastgestelde 
feiten. In cassatie kan daarin niet nader ge
treden worden. 

Van oordeel, dat de middelen niet tot cas
satie .kunnen leiden, concludeer ik tot ver
werping van het beroep en veroordeeling 
van eischeres in de proceskosten. 

(N. J.) 
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24 Juni z946. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet op het begraven art. I2). 

Het stoffelijk overschot, welks opgra
ving wordt verzocht, is op 28 Febr. I945 
bijgezet in een graf, waarin zich nog 
meer lijken bevonden. In totaal zouden 
twaalf lijken moeten worden opgegraven, 
indien aan het verzoek werd voldaan, 
terwijl ernstige bezwaren van hygiëni
schen aard aan de opgraving zijn ver
bonden. Het belang van de ongestoorde 
r;rafrust en dat van de openbare volks
gezondheid verzetten zich dan ook tegen 
inwilliging van het verzoek. 

Wij WILHELMINA, en2.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door J . J. Vermie te 's-Gravenhage tegen het 
besluit van den burgemeester der gemeente 
's-Gravenhage van 8 Februari 1946, no. 
I67/i8, afdeeling B.V.B., inzake weigenng 
van verlof tot opgraving van het lijk van 
J. B. Vermie; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Juni I946, no. 36; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van I7 Juni I946 No. 
13304 Binnenlandsch Bestuur Bureau Be
stuurszaken. 

0. dat de burgemeester van 's-Gravenhage 
bij zijn voormeld besluit het door J. J. Ver
mie gevraagde verlof tot het doen opgraven 
van het stoffelijk overschot van Johanna 
Berendina Vermie, begraven in een algemeen 
graf op de Algemeene Begraafplaats aldaar, 
ten einde opnieuw begraving te doen plaats 
hebben in een eigen graf op de Nieuwe Oos
terbegraafplaats te Amsterdam, heeft gewei
gerd op de overweging, dat bij opgraving de 
grafrust van een groot aantal overledenen 
zou moeten worden verstoord en het belang 
der openbare gezondheid zich tegen het ver
leenen van het gevraagde verlof verzet; 

dat van deze beslissing de appellant in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
tengevolge van de slechte voedselpositie ge
durende het najaar en den winter 1944'45, 
zijn lieve zuster, met wie hij zijn geheele le
ven in gezinsverband heeft samengewoond, 
op 21 Februari 1g45 tot zijn innig kedwezen 
te zijnen huize aan honger-oedeem is over
leden; dat tengevolge van de ernstige oor
logsomstandigheden het schier niet mogelijk 
was haar op behoorlijke wijze ter aarde te 
doen bestellen; dat het in die omstandig
heden volkomen uitgesloten was, de over
ledene - ondanks haar uitdrukkelijk verlan
gen - naar Amsterdam te doen vervoeren, 
teneinde haar bii te zetten in het familie
graf op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te 
Amsterdam; dat uiteindelijk de Eerste Ne
derlandsche Begrafenis Onderneming (E. N. 
B. O.) te 's-Gravenhage zich bereid ver
klaarde voor de voorloopige teraardebestel
ling op de Algem. Begraafplaats te 's-Gra
venhage te zullen zorgen, onder uitdrukke
lijke voorwaarde, dat het stoffelijk overschot, 
zoodra de vervoergelegenheden gunstiger 

werden, zou worden opgegraven om in het 
familiegraf te Amsterdam te worden bijge
zet; dat door de Directie van de Eerste Ne
derlandsche Begrafenis Onderneming voor
zieningen zouden worden en zijn getroffen 
om het voorloopige graf, zonder grafrustver
storing te doen openen, en bovendien een 
uiterst solide kist is geleverd, zij het met 
groote moeite en geldelijke offers, ten einde 
aan mogelijke hygiënische bezwaren volko
men het hoofd te bieden ; dat hij eerbiedig 
alsnog verzoekt toestemming, resp. vergun
ning tot wederopgraving uit het tijdelijke 
graf en ter-aardebestelling in het familie
graf te Amsterdam te willen doen uitvaar
digen; 

0. dat uit de overgelegde stukken blijkt, 
dat het stoffelijk overschot ·✓an Johahna Be
rendina Vermie op 28 Februari 1945 is bij 
gezet in een graf, waarin zich nog meer lij
ken bevinden, dat in totaal twaalf lijken zou
den moeten worden opgegraven, indien aan 
het verzoek werd voldaan, en dat ernstige 
bezwaren van hygiënischen aard aan de ge
vraagde opgraving zijn verbonden; 

dat op grond hiervan tegen inwilliging van 
het verzoek, hoe verstaanbaar dit ook is, het 
belang van de ongestoorde grafrust en dat 
van de openbare volksgezondheid zich ver
zetten; 

dat mitsdien door den burgemeester het 
gevraagde verlof terecht is geweigerd; 

Gezien de wet van IO April 1869, S. no. 65. 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast, enz. (A. B.) 

28 juni 1946. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Auteurswet I9I2 artt. I en 13). 

Alleen de vormgeving, die de uiting is 
van datgene, wat den maker tot zijn 
arbeid heeft bewogen, geniet de bescher
ming van het auteursrecht. 

Vaststellende dat er van een gelijkenis 
in uiterlijken verschijningsvorm geen 
sprake is, heeft het Hof terecht beslist, 
dat er niet is nabootsing. 

Zonder deze gelijkenis brengen het 
bezigen van hetzelfde materiaal, het be
werken volgens eenzelfde, een bepaald 
artistiek effect opleverende methode, het 
volgen van den stijl nog niet mee, dat 
nabootsing van het werk in gewijzigden 
vorm aanwezig is. 

P ieter van Gelder, te Haarlem, eischer tot 
cassatie van een op 30 M aart I944 door het 
Gerechtshof te Amsterdam (N. J. 1944/45, 
No. 457) tusschen partijen gewezen arrest, 
adv. Mr. A. E. J. Nysingh, 

tegen: 
D . M . A. van Rijn, te Utrecht, verweerder in 
cassatie, adv. Jhr. Mr. J. H. de Brauw. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
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dat van Gelder bij inleidende dagvaarding 
van Rijn heeft gedagvaard voor de Arr.
Rechtbank te Utrecht onder meer stellende: 

"dat hem toekomt het auteursrecht op de 
door hem ontworpen en vervaardigde voor
werpen van kunstnijverheid, die als volgt 
worden omschreven: 

Van Oregon- of meer daartoe geschikt hout 
worden voorwerpen gebeeldhouwd naar spe
ciaal ontwerp van van Gelder. Die voor
werpen worden gebrand en daarna met een 
stalen borstel uitgeborsteld, waardoor de 
nerven donker naar voren komen, terwij l het 
tusschenliggende hout lichter van kleur te
rugwijkt. Voor zoover de voorwerpen zich 
daartoe leenen worden ze met touw afge
werkt; 

dat dit aan van Gelder's werken een zoo 
bijzonder kunsteffect geeft, dat zijn eigen 
stempel hierop ligt en ze terstond herkend 
worden als door hem ontworpen en vervaar
digd; 

dat hij bovendien kunstvoorwerpen ont
werpt, en vervaardigt door aardewerk met 
touw te combineeren, hetgeen eveneens een 
zeer eigen cachet aan het voorwerp geeft en 
het evenzeer herkenbaar maakt als door van 
Gelder ontworpen en vervaardigd; 

dat van Rij n op de Jaarbeurs te Utrecht 
van 9 tot 18 September 1941 geëxposeerd 
heeft met kunstnijverheidsvoorwerpen, die 
een getrouwe copie zijn van die van van 
Gelder, zoowel ten aanzien van ontwerp als 
ten aanzien èer artistieke bewerking, welke 
voorwerpen van Rijn vervaardigt en expo
seert en ten verkoop aanbiedt als origineel 
van hem, van Rijn; 

dat van Rijn daardoor inbreuk maakt op 
van Gelder's auteursrecht en hem ernstig 
benadeelt; 

dat van Rijn wist of redelijkerwijs moest 
weten, dat hij origineele werken van van 
Gelder copieerde daar deze op vorige jaar
beurzen met zijn kunstvoorwerpen expo
seerde;" 

dat van Gelder oo deze gronden heeft ge
vorderd verklaring voor recht, dat voormel
de handelingen van van Rijn onrechtmatig 
zijn, met nevenvorderinKca1; 

dat van Rijn bij antwoord de ontvankelijk
heid van van Gelder in zijn vordering heeft 
bestreden onder meer op grond dat," voor
zoover van G elder mocht willen beweren dat 
van Rijn ontwerpen van van Gelder zou heb
ben nagemaakt, de grondslag voor de vorde
ring ontbreekt, nu v an Gelder nalaat die 
ontwerpen te omschrijven en evenmin aan
geeft welke door van Rijn vervaardigde mo
dellen nabootsing zouden vormen, zoodat elk 
verder debat hierover onmogelijk is;" 

dat van Gelder bij repliek nog heeft aan
gevoerd: 

,,dat het niet noodig is bepaalde voorwer
pen te omschrijven, omdat hij gesteld heeft 
dat alles te zamen, vorm, wijze van bewer
king en combinatie van materialen, doo~ 
van Rijn zóó zijn toegepast, dat daardoor het 
k arakter van zijn werk is nagebootst; 

dat bij bezichtiging en deskundigenonder-

zoek zal kunnen blijken, dat het typeerende 
van zijn werk, namelijk de scheppende ge
dachte, het oorspronkelijke op geestelijk ge
bied, vorm, lijn en teekening in combinatie 
met de gebruikte materialen en de gevolgde 
werkwijze wel degelijk door v an Rijn is ge
volgd;" 

dat de Rechtbank te Utrecht, na bij von
nis van 25 Februari 1942, met aanhouding 
van iedere verdere uitspraak, een onderzoek 
door deskundigen te hebben bevolen, bij haar 
eindvonnis van 18 November 1942 aan van 
Gelder zijn vorderingen heeft toegewezen; 

dat het Hof bij het bestreden, op het be
roep van van Rijn, gewezen arrest de beide 
vonnissen van de Rechtbank heeft vernie
tigd en van Gelder in zijn vorderingen niet
ontvankelijk heeft verklaard, na onder meer 
te hebben overwogen: 

"dat het Hof van oordeel is, dat het voor d e 
inroeping der bescherming van de Auteurs
wet, niet voldoende is, dat bij het vervaardi
gen van kunstvoorwerpen, de beweerde imi
tator dezelfde materialen heeft gebruikt als 
de kunstenaar, de voorwerpen na voltooiïng 
eenzelfde behandeling heeft doen ondergaan 
en met meer of minder succes heeft getracht 
de stijl van diens werk na te volgen, doch 
tevens dat de door hem vervaardigde voor
werpen naar den vorm, zóódanige gelijkenis 
vertoonen m et de ontwerpen van den kunste 
aar, dat van plagiaat moet worden gespro
ken· 

"dat mitsdien degene die de bescherming 
der Auteurswet voor door hem ontworpen 
kunstvoorwerpen inroept, om in zijn vorde
ring te kunnen worden ontvangen, bij dag
vaarding of althans in den loop der procedure 
op de een of andere wijze gegevens moet ver
strekken, waaruit zoodanige gelijkenis kan 
volgen; 

"dat die gegevens uit de stukken van het 
geding niet kenbaar zijn voor het Hof, en het 
Hof, van oordeel zijnde, dat overlegging of 
doeltreffende omschrijving in woord of beeld, 
der te vergelijken voorwerpen voor van Gel
der niet wel doenlijk was, termen heeft ge
vonden een persoonlijke comparitie van par
tijen te gelasten, ten einde van Gelder in 
staat te stellen het Hof door vóórlegging en 
bespreking van de door ieder der partijen 
vervaardigde objecten, de bedoelde voor de 
ontvankelijkheid der vordering onmisbare, 
gegevens te verstrekken; 

"dat die comparitie is gehouden ter plaatse 
waar zich de in beslag genomen kunstnijver
heidsvoorwerpen van van R ijn bevonden, al
waar door v an Gelder een groot aantal door 
hem vervaardigde voorwerpen is medege
bracht, doch het Hof, na bezichtiging van al
le die voorwerpen en bespreking daarvan 
door van Gelder, van oordeel is, dat deze 
door een en ander - behoudens ten aanzien 
van een enkel, naar 's Hofs meening, als te 
onbelangrijk te veronachtzamen voorwerp -
geen gegevens als de vorenbedoelde heeft 
verstrekt, zijnde, buiten de algemeene gelij
kenis die voorwerpen, welke tot eenzelfde ge_ 
bruik bestemd zijn, uit den aard der zaak 
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vertoonen, v2n gelijkenis tusschen de ver- ; 
toonde voorwerpen geen sprake; 

" dat uit een en ander volgt, dat de eerste 
grief, voor wat betreft het hier vermelde 
.middel van niet-ontvankelijkheid gegrond 
is"; 

0. dat tegen deze beslissing wordt opgeko
men met het navolgende middel van cas
satie: 

S. of v . t. van de artt. 48, 343 en 347 Rv., 
I, 10, 12 , 13, 16, 17, 25 en 28 Auteurswet 
1912 door eischer tot cassatie met vernieti
ging van de beroepen vonnissen niet-ontvan
kelijk te verklaren in zijn vorderingen, geba
seerd op schending van zijn auteursrecht 
door verweerder in cassatie, op de overwe
gingen als in het arrest vermeld; 

t en onrechte, · 
aangezien het Hof ten onrechte als eisch 

e n wel als steeds en in ieder geval geldenden 
eisch &telde voor de inroeping van de be
scherming van de auteurswet dat de door 
den beweerden imitator vervaardigde voor
werpen naar den vorm zoodanige gelijkenis 
vertoonen met de ontwerpen van den kunste
naar dat van plagiaat moet worden gespro-
1<:en, - waarmee het Hof blijkens zijn ver
dere overwegingen bedoelt een gelijkenis in 
vorm die sterker is dan de algemeene gelij
knis welke voorwerpen die tot eenzelfde ge
bruik bestemd zijn uit den aard der zaak ver
toonen - welke eisch niet steunt op en in 
strijd is met de wet, die immers voor de 
vraag of er verveelvoudiging is niet de voor
waarde kent dat de nabootsing juist steeds 
ook uit navolging va·n den vorm moet blij
ken, doch integendeel als verveelvoudiging 
(in den zin harer bepalingen) aanmerkt 
iedere bewerking of nabootsing d ie niet als 
een nieuw en oorspronkelijk werk moet wor
den aangemerkt en aldus van nabootsing, al
t h ans van verveelvoudiging in den zin der 
wet, van een voorwerp van kunstnijverheid 
eveneens zeer wel sprake kan zijn wanneer 
- ook al bestaat er geen grootere gelijkenis 
naar den vorm dan voorwerpen die tot een 
gelijk gebruik bestemd zijn - uit den aard 
d er zaak vertoonen - uit andere factoren 
(met name de artistieke wijze van bewer
king, het gebruik van dezelfde materialen, 
het doen ondergaan van dezelfde behancie
ling, en het trachten na te volgen van de stijl 
van den kunstenaar) blijkt dat de imitator 
de artistieke gedachte zooals die in het oor
spronkelijke kunstvoorwerp belichaamd was, 
heeft overgenomen in het door hem vervaar
digde voorwerp, waarbij dan zelfs de aan dit 
voorwerp gegeven vorm ook voorzoover di,.. 
wordt bepaald door het geruik waarvoor het 
voorwerp bestemd is, niet meer van belang 
behoeft te zijn; 

0. hieromtrent: 
dat alleen de vormgeving, die de uiting is 

van datgene, wat den maker tot zijn arbeid 
heeft bewogen, de bescherming van het au
teursrecht geniet; 

dat het Hof, vaststellende dat - buiten 
de algemeene gelijkenis, die voorwerpen wel
ke tot eenzelfde gebruik bestemd zijn, uit 

den aard der zaak vertoonen - er van een 
gelijkenis ir. uiterlijken verschijningsvorm 
tusschen de betrokken kunstnijverheidsvoor
werpen geen sprake is, terecht heeft beslist, 
dat er niet is nabootsing; 

dat zonder deze gelijkenis het bezigen van 
hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan 
volgens eenzelfde, een bepaald artistiek ef
fect opleverende methode, het volgen van 
den stijl nog niet meebrengen, dat naboot
sing van het werk in gewijzigden vorm, als 
vermeld in art. 1.~ van d e Auteurswet, aan
wezig is; 

dat mitsdien het middel faalt; 
Verwerpt het beroep. 
Veroordeelt eischer in de kosten van het 

geding in cassatie, (Salaris f 500). 

Concl. Adv.-Gen. Mr. Wijnveldt: 

Post alia: 
(De middelen) richten zich tegen 's Hofs 

beslissing, dat er geen nabootsing is, omdat 
er tusschen de gewraakte voorwerpen en de 
scheppingen van van Gelder geen gelijkenis 
bestaat, buiten de algemeene gelijkenis, 
die voorwerpen, welke tot eenzelfde gebruik 
bestemd zijn (als kandelaars, lantaarns, 
schaaltjes, jampotjes, enz.), uit den aard der 
zaak vertoonen. 

Om te beoordeelen of er inbreuk is op het 
auteursrecht van van Gelder, heeft het gelet 
op het resultaat van den arbeid van elk der 
partijen, dus gezien naar de vervaardigde 
voorwerpen. 

Het Hof volgde daarbij den weg aangege
ven door van Gelder, die bij dagvaarding al
leen stelde, dat van Rijn kunstnijverheids
voorwerpen had tentoongesteld, welke zoo
wel wat betreft de daarbij, niet nader om
schreven voorwerpen, als althans ten aan
zien der wel nader omschreven artistieke 
wijze van bewerking, een getrouwe naboot
sing zijn van door van Gelder ontworpen e:1 
vervaardigde kunstnijverheidsvoorwerpen. 

Het Hof moest dus ook zien naar het re
sultaat , d.w.z. kijken naar den vorm. 

Het Hof acht gelijkenis niet aanwezig en 
geeft daarmede een feitelijke vaststelling. 

Het middel verdedigt de stelling, dat de 
vraag in hoeverre er gelijkenis is, niet ter 
zake doet. Ook zonder te letten op de aan 
het voorwerp gegeven vorm zou er naboot
sing zijn, wanneer maa r blijkt, dat van R ijn 
de artistieke' scheppingen of de gedachten, 
welke van Gelder bij zijn ontwerpen beziel
den, heeft nagevolgd in de door hem later 
gemaakte zaken. 

Nu is het juist, dat de Auteurswet 1912 
... et alleen den uiterlijken vorm van het werk 
beschermt (cfr . de B eaufort, Auteursrecht, 
blz. 85; Wijnstroom en Peremans, blz. 20), 
maar tevens het scheppend vermogen van 
den kunstenaar, dat het persoonlijk stempel 
op het gegeven drukt. Hieruit volgt echter 
niet, dat zonder meer de gedachte welke aan 
een kunstnijverheidsvoorwerp ten grondslag 
ligt, door de wet beveiligd wordt. 

In deze zaak zijn m.i. ongetwijfeld eenige 
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punten van overeenstemming aan te wijzen 
tusschen de voorwerpen welke van Gelder, 
en die welke van Rijn vervaardigd heeft, 
maar d it heeft het H of niet voldoende geacht 
om van Gelder de bescherming der Auteurs
wet te verleenen. D e Wet geeft den kunste
naar recht op diens eigen werk, maar niet op 
een bijzondere werkwijze, zooals van Gelder 
deze in zijn dagvaarding omschreven heeft. 

I n eersten aanleg is de inhoud dezer dag
vaarding dan ook aanleiding voor van Rijn 
geworden om te beweren, dat de gestelde 
werkwijze niet viel onder de bepalingen der 
Auteurswet, doch te stellen, dat de Octrooi
wet in het geding door van Gelder in het 
geding had moeten worden geroepen. 

In haar vonnis van 25 Februari 1942 zegt 
de Rechtbank daaromtrent: 

,,dat aan gedaagde kan worden toegege
ven, dat wanneer, zooals in casu, verweten 
wordt de nabootsing van eenig voorwerp van 
kunstnijverheid, de maker van zoodanig 
voorwerp niet steeds zich op de beschermen
de bepalingen der Auteurswet zal kunnen 
beroepen; 

dat zulks met name het geval zal zijn, wan
neer de maker van eenig voorwerp van kunst
nijverheid, daarbij toepast eene uitvinding 
op het gebied der ni.iverheid, welke uitvin
ding krachtens art. ~ der Octrooiwet voor 
octrooi vatbaar is; dat in zoodanig geval de 
maker van het werk derhalve zal hebben te 
zorgen als octrooihouder zijne rechten veilig 
te stellen; 

dat van dit alles in het hier aanwezige ge
val intusschen geen sprake is; 

dat immers bij bezichtiging van de door 
eischer vervaardigde voorwerpen van kunst
nijverheid bij gelegenheid van het in deze 
zaak gehouden pleidooi duidelijk is gebleken, 
dat de door eischer gevolgde werkwijze niet 
de strekking heeft eenig technisch probleem 
op het gebied der nijverheid tot oplossing te 
brengen, doch deze werkwijze (het branden 
en daarna uitborstelen van het hout, waar
door de houtnerven donker naar voren ko
men) geene andere beteekenis heeft dan die 
van technisch hulpmidd el, waarmede eischer 
als scheppend kunstenaar - evenals ieder 
ander beeldend kunstenaar, die zich uiter
aard van technische hulpmiddelen bedient -
lijn en kleur geeft aan zijn maaksel, volgens 
de r;:edachten en ideeën, welke hem bij zijn 
werk bezielen, aldus een persoonlijk stempel 
drukkende op zijn werk; 

dat hieruit volgt, dat eischer terecht zich 
op de bescherming, welke de Auteurswet hem 
verleent, vermag te beroepen en eischer mits
dien ontvankelijk is in zij ne vordering; 

dat met het bovenstaande tevens weer
legd zijn de stellingen van gedaagde, als zou
de eischer niet de "uitvinder" zijn van de 
bij dagvaarding omschreven werkwijze en 
als zoude het den gedaagde vrijstaan soort
gelijke werkwijze, daar deze "niet is geoc
trooieerd", toe te passen; 

dat bovenstaande stellingen toch alle haar 
uitgangspunt vinden in de hierboven ver
melde, echter onjuiste beschouwingen van 

gedaagde, dat eischer ten deze slechts toe
gepast heeft een ige niet-geoctrooieerde uit
vin ding op het gebied van n ijverheid". 

I k vermeld deze uiteenzetting uit de voor
afgaande procedure, omdat hieruit, naar mijn 
opvatting, mede volgt, dat het H of terecht 
van oordeel was, dat het ter beoord eeling van 
het bestaan van inbreuk noodzakelijk was 
niet alleen te letten op de wijze van tot stand
koming der voorwerpen, maar tev ens na te 
gaan door vergelijking, of er gelijkenis be
stond tusschen die zaken, door ieder der par
tijen voortgebracht. Nu het Hof de werk-wijze 
en de overeenstemming in materiaal gebruik 
onvoldoende achtte om inbreuk aan te ne
men moest het wel verder zoeken, en naar de 
resultaten - waarin het geen gelijkenis zag 
- kijken. 

Het. denkbeeld van van Gelder voorwerpen 
te vervaardigen op de wijze hierboven om
schreven moge oorspronkelijk zijn, doch nu 
van Gelder heeft gesproken van vorm, lijn 
en teekening bestrijkt dit alles mede den 
geheelen uiterlijken verschijningsvorm. Het 
Hof zegt dan ook, dat de door van Rijn v er
vaardigde voorwerpen naar den vorm gelij 
kenis moeten vertoonen met de ontwerpen 
van van Gelder, wil inbreuk kunnen worden 
aangenomen. 

Bovendien acht ik van belang, dat deze 
procedure loopt over kunstnijverheidsvoor
werpen, waarbij het juist op den vorm aan
komt. Het gebruik van het zelfde materiaal , 
het volgen van dezelfde werkwijze b ehoeft 
daarbij niet den doorslag te geven ter beoor -
deeling van de raag of er sprake is van in
breuk. Ware dit het geval, dan zou een 
kunstenaar nooit "school" kunnen maken. 
Een copiïst bootst na, doch een schilàer, die 
in denzelfden trant schildert als een groot 
voorganger is een navolger, al volgt hij diens 
werkwijze en al gebruikt hij b.v. kleuren van 
dezelfde samenstelling. 

Voor het onderscheid tusschen nabootsing 
en navolging is van belang hetgeen Vaunois 
(Droit d'auteur, 1932, blz. 106) opmerkt 
n.a.v. de Fransche rechtspraak. 

Het Hof heeft, zooals ik het zie, dan ook 
niet een der elementen, waardoor een kunst
zinnige gedachte zich uiten kan, er uit ge
licht, door aan te nemen, dat er in elk geval 
ook overeenstemming van vorm m oet zijn, 
maar het heeft in deze zaak beslist, dat werk
wijze en materiaal hier niet den doorslag 
konden geven, doch dat tevens op het eind
resultaat - den vorm, de gelijkenis - moest 
worden gelet, dat daarin overeenstemming 
moet zijn om inbreuk op auteursrecht te kun
nen aannemen. 

M .i. is het Hof hiermede niet in strijd ge
komen met art. 13 der Auteurswet 1912 , dat 
onder verveelvoudigen van een werk v an 
kunst mede verstaat nabootsing in gewijzig
den vorm, welke niet als een nieuw, oor
spronkelijk werk moest worden aangemerkt. 

De Memorie van Toelichting op dit artikel 
noemt als voorbeelden van nabootsing in ge
wijzigden vorm de reproductie van schilder
en beeldhouwwerken door teeken- graveer-
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en fotografische werken, en vestigt er de aan
dacht op, dat het werk, om vrij te zijn van 
den aard van verveelvoudiging, niet noodza
kelijk een nieuwe gedachte behoeft te be
lichamen; de voorstelling zelve kan aan vroe
gere werken ontleend zijn, zoo het werk zelf, 
de uitwerking, de vorm maar een oorspron
kelijke is. 

Het Hof heeft kennelijk aangenomen dat 
de uitwerking en de vorm der voorwerpen 
van van Rijn oorspronkelijk waren. 

Ook hetgeen art. 17 der Wet bepaalt speelt 
geen beslissenden rol in deze zaak. Het ziet 
op verveelvoudiging, beperkt tot enkele 
exemplaren, uitsluitend dienend tot eigen 
oefening, en spreekt, wat betreft teekenwer
ken, enz. (art. rob) zoowel over grootte 
(vorm) als werkwijze. 

Van oordeel dat het middel niet tot cas
satie kan leiden, concludeer ik tot verwer
ping van het beroep en tot veroordeeling van 
eischer in de kosten dezer procedure. 

(N. J.) 

28 Juni 1946. ARREST van den Hoogen 
Raad. (R. 0. art. 19). 

Behoort een advocaat zich J:e onthou
den van elk contact met den cliënt van 
een anderen advocaat in dezelfde zaak 
zonder diens toestemming? 

De Hooge Raad, enz.; 
Post alia: 
0. dat àe Raad zijn beslissing doet steu

nen op den regel, dat de advocaat zich be
hoort te onthouden van elk contact met den 
cliënt van een anderen advocaat in dezelfde 
zaak zonder diens toestemming, waaruit 
de Raad afleidt, dat de misslag van Mr. X 
gelegen is in het laten komen van en het 
hebben van een onderhoud met A, terwijl 
Mr. X wist. dat Mr. Y als raadsman van A 
(in het Huis van Bewaring; Red.) stond 
ingeschreven; 

dat echter de Hooge Raad de gelding van 
een dergelijken eereregel voor advocaten 
niet vermag te aanvaarden ; 

dat bij het formuleeren van eereregelen 
de redelijke belangen van de cliënten niet 
in het gedrang mogen komen; 

dat het belang van den cliënt, die - ob
jectief gegronde dan wel ongegronde - grie
ven heeft tegen zijn raadsman en daarom 
overweegt of wenscht een anderen advocaat 
aan te zoeken, veelal zal meebrengen, dat 
hij met dien ander een inleidende bespre
king heeft buiten voorkennis van zijn ande
ren raadsman; 

dat het den anderen advocaat vrijstaat op 
een onderhoud van dergelijken aard in te 
gaan, zonder vooraf zijn confrère te hebben 
gewaarschuwd, laat staan hem daarvoor toe
stemming te hebben gevraagd; 

dat, indien de nieuw aangezochte - die 
menigmaal met meer of minder succes zal 
trachten den cliënt van de ongegrondheid 
zi jner grieven te overtuigen en zich in ieder 
geval moet onthouden de bestaande ont-

stemming aan te wakkeren - termen aan
wezig acht om de behandeling van de zaak 
over te nemen, hij dit niet mag doen - bij
zondere omstandigheden, zooals het spoed
eischend karakter van hetgeen in de zaak 
geschieden moet, voorbehouden - dan na 
zijn confrère op de hoogte te hebben ge
bracht en, mocht diens declaratie nog niet 
zijn betaald, het noodige te hebben gedaan, 
opdat de voldoening daarvan plaats vinde ; 

dat een en ander geldt zoowel in burger
lijke als in strafzaken; 

0. dat de Hooge Raad thans het gedrag 
van Mr. X in de zaak A zal toetsen aan 
voormelden door den Hoogen Raad aange
nomen eereregel; 

dat enz. (N. J .) 

6 Juli 1946. KONINKLIJK BESLUIT, 
(Wet op het begraven art. 16). 

Appellant maakt bezwaar tegen de 
uitbreiding der begraafplaats met het 
oog op de afwatering en doorstrooming 
van de achter zijn perceel loopende sloot. 
Dit bezwaar betreft echter niet belan
gen, welke art. 16 der wet beoogt te be
schermen, terwijl ook indien dit anders 
ware, van het gemeentebestuur mag 
worden verwacht, dat het de noodige 
maatregelen te dezen aanzien zal nemen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door F . May te Zaandam tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Hol
land van 6 Februari 1946, afdeeling 1, no. 
II9, waarbij ten behoeve van de voorgeno
men uitbreiding van de Algemeene Begraaf
plaats der gemeente Zaandam aan den Noor
der IJ- en Zeedijk, aan burgemeester en 
wethouders dier gemeente de gevraagde af
wijking van het 1ste lid van artikel 16 van 
de wet van ro April 1869, Staatsblad no. 65, 
is toegestaan; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
19 Juni 1946, No. 46; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 1 Juli 1946, Af
deeling Binnenlandsch Bestuur Bureau Be
stuurszaken, No. 14091; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Noord
Holland bij hun voormeld besluit van 6 Fe
bruari 1g46 ten behoeve van de voorgenomen 
uitbreiding van de Algemeene Begraafplaats 
der gemeente Zaandam aan den Noorder IJ
en Zeedijk, aan burgemeester en wethouders 
dier gemeente de gevraagde afwijking van 
het 1ste lid van artikel 16 van de wet van 10 
April 186g, S. no. 65, hebben toegestaan, 
zulks op de overwegingen, dat de tegen de 
uitbreiding der begraafolaats ingediende be
zwaren zijn gericht deels tegen het v erminde
ren van het uitzicht van de onderdijks aan 
den Zuiddijk gelegen woningen tengevolge 
van het op korten afstand daarachter komen
de talud van de begraafplaats, deels tegen 
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de waard evermindering, welke de uit brei
ding voor de bedoelde woningen zal veroor
zaken, onder meer door de daaruit voor de 
bewoners voortvloeiende hygiënische bezwa
ren, en t en slotte tegen de te v reezen min
dere doorstrooming van de achter de wonin
gen gelegen sloot als gevolg van de demping 
van de scheidingsloot van de begraafplaats ; 
dat de bedoelde bezwaren niet aan het ver
leenen van de gevraagde afwijking in den 
weg staan zulks te minder, daar door de ver
tegenwoordigers van het gemeentebestuur is 
toegezegd, dat de sloot loopende tusschen de 
uitbreiding en de perceelen, gelegen aan den 
Zuiddijk, tegelijk met de uitvoering van d e 
uitbreidingswerken zal worden uitgediept, 
waardoor een vrije doorstrooming van die 
sloot zal worden bevorderd ; dat voorts daar
tegenover is komen vast te staan, dat de uit
breiding der begraafplaats, op de wijze als in 
het vastgestelde plan is aangegeven, inder
daad als dringend noodzakelijk moet worden 
beschouwd, zoodat de omstandigheden het 
verleenen van de gevraagde afwijking recht
vaardigen; 

dat de appellant in beroep onder meer 
aanvoert, dat de voorgenomen uitbreiding, 
welke geprojecteerd is aan de noordzijde van 
de begraafplaats, de thans aan de noordzijde 
aanwezige en hierlangs loopende sloot doet 
verdwij nen; dat echter bepaaldelijk door de 
bedoelde sloot de afwatering en doorstroo
ming plaats vindt van de achter het perceel 
van den appellant en de andere belangheb
benden gelegen dijksloot, welke het vuil en 
den inhoud van de septic-tanks dier huizen 
afvoert; dat er dan ook een stilstand van het 
water ter plaatse is te verwachten, welke 
juist door de onmiddellijke nabij heid v an de 
begraafplaats voor de openbare gezondheid 
gevaarlijke toestanden zal scheppen, naast 
zeer onwelriekende toestanden voor de be
woners van de aan de dijksloot gelegen per
ceelen, waaronder hij, appellant; dat hij den 
indruk heeft ontvangen bij gelegenheid van 
de mondelinge behandeling voor de Commis
sie uit Gedeputeerde Staten, dat de ten deze 
gerapporteerd hebbende Medische Inspec
teur van de Volksgezondheid zich van deze 
gevolgen van de uitbreiding niet voldoende 
rekenschap heeft gegeven; dat hij ook be
twisten moet, dat de voorgenomen uitbrei 
ding als hoogstnoodzakelijk is te beschou
wen, gelijk in het besluit wordt ove rwogen; 
dat d eze uitbreiding ten hoogste uit een 
aesthetisch oogpunt de meest wenschelijke 
kan heeten tegenover de bestaande mogelijk
heid om, zonder in strijd met artikel 16, lid 
1 der wet van 10 April 186g, S. no. 65, te 
k~men, de begraafplaats op de oostflank uit 
te breiden. hebbende de gemeente Zaandam 
ook ten oosten het noodige aangrenzende 
terrein in handen; weshalve hij verzoekt het 
bestreden besluit van Gedeputeerde Staten 
te vernietigen en aan burgemeester en wet
houders de gevraagde afwijking van artikel 
16 re lid, der genoemde wet niet toe te staan, 
subsidiair en voorzoover noodig voor te 
schrijven, dat de toestemming tot de ge-

vraagde a fwijking niet anders zal worden 
verleend dan onde r de voorwaarde, dat de ge
m eente Zaandam, behalve voor het uitdiepen 
van het van de perceelen af om de geheele 
begraafplaats heen loopende gedeelte van de 
dij ksloot, bovendien zorg draagt voor het 
aanbrengen van een duiker van voldoenden 
diamet er (ten minst e 1 m), zulks te rechter 
hoogte, in den dam over de dijksloot, strek
kende tot oprit en toegang tot de begraaf
plaats, en voor het houden van dezen duiker 
in goeden staat van onderhoud en geheel 
open voor doorstrooming, zóó dat dit laatste 
blijvend gewaarborgd zij; 

0. dat op grond van de ingewonnen ambts
berichten moet worden aangenomen, dat de 
door het gemeentebestuur voorgenomen uit
breiding van de begraafplaats dringend 
noodzakelijk is , terwijl deze moeilijk op an
dere wijze dan volgens het ontworpen plan 
kan" geschieden, en dat tegen de uitbreiding 
uit het oogpunt van de volksgezondheid geen 
bezwaar bestaat; 

dat de appellant tegen de uitbreiding be
paaldelijk bezwaar maakt met het oog op de 
afwatering en doorstrooming van de achter 
zijn perceel loopende sloot, doch dat dit be
zwaar na.ir Ons oordeel niet opgaat, reeds 
omdat het niet belangen betreft, welke ar
tikel 16 van de meergenoemde wet beoogt 
te beschermen, terwijl ook indien dit anders 
ware, bl ijkens de stukken van het gemeente
bestuur mag worden verwacht , dat het de 
noodige maatregelen te dezen aanzien zal 
nemen: 

dat dus het bestreden besluit behoort te 
worden gehandhaafd; 

Gezien de wet van 10 April 186g, S . no. 65: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het beroep ongegrond te verklaren. 

, Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. (A. B .) 

8 Juli 1946. UITSPRAAK van den Centra
Jen Raad van Beroep. (Gemeentewet 
art. 22 4; Buitengewoon P olitiebeslui t 
E 12.1 art. 1) . 

Op -11 October 1g45 was het Amster
damsche P olitiecorps geen staats-, maar 
gemeentepolitie. Niet de ( waarn. ) Hoofd 
commissaris van politie, doch de Burge
meester van Amsterdam was bevoegd 
tot het geven van ontslag aan de agenten 
en brigadiers van politie. 

Uitspraak in zake : 
de H oofdcommissaris van Politie te Am

sterdam, eischer in hooger beroep , 
tegen: 

F. H . en vijf anderen, allen wonende te Am
sterdam, gedaagden in hooger beroep. 

D e Centrale R aad van Beroep, enz.; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de toenmalige waarnemend Hoofd-

commissaris van Politie te Amsterdam op 31 
October , 945 t en aanzien van ieder der ge-

K 2663 
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daagden een besluit heeft genomen, waarbij 
- gelet op de artt. 80 tot 84 van het Alge
meen R ijksambtenarenreglement en gelet op 
het advies van de door den Procureur-Gene_ 
raal, fungeerend Directeur van Politie te 
Amsterdam, ingestelde commissie inzake 
straffen en maatregelen, genomen tijdens de 
jaren van de bezetting door de alstoen be
voegde autoriteit tegen personeel van het 
Amsterdamsche Politiecorps, en gezien de 
schriftelijke verantwoording van den be
trokkene - aa,1 dezen is opgelegd de disci
plinaire straf van ontslag, met de bepaling, 
dat deze straf wordt gerekend te zijn inge
gaan op 1 N ovember 1945, zulks op grond 
van de overweging: enz. 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amster_ 
dam, de zaken der zes gedaagden, toenmaals 
klagers, gevoegd en als één zaak behandeld 
hebbend, bij uitspraak van 12 Maart 1946 

·_ naar welker inhoud hierbïj wordt verwe
zen - de beroepen, ingesteld tegen de on
derscheiden ontslagbesluiten dd. 31 October 
1945, gegrond en die besluiten nietig heeft 
verklaard; 

O. dat eischer van die uitspraak tijdig in 
hooger beroep is gekomen en op de bij be• 
roepschrift aangevoerde gronden heeft ver
zocht die uitspraak te vernietigen, ken
nelijk bedoelend tevens te verzoeken, dat de 
in eersten aanleg ingestelde beroepen alsnog 
ongegrond worden verklaard; 

In rechte: 
0. dat de in de bestreden besluiten be

doelde, door den Procureur-Generaal, fun
geerend Directeur van Politie te Amsterdam 
ingestelde, commissie niet is aan te merken 
als een krachtens algemeen verbindende re
gels optredénde commissie, waarvan sprake 
is in art. 3, lid 2, onder b, der Ambtenaren
wet 1929, zoodat, in dezen het Ambtenaren_ 
gerecht te Amsterdam het in eersten aanleg 
bevoegde Gerecht was; 

0. dat besluiten als de onderhavige kun
nen worden aangetast op de gronden, aan
gegeven in art. 58, lid 1 en 2, van evenge
noemde wet; 

0. dat de Raad nu allereerst zal onder
zoeken , of hier de eerste in dat artikel ge
noemde grond aanwezig is, derhalve of de 
aangevochten besluiten met de toepasselijke 

a lgemeen verbindende voorschriften strijden; 
0. dat deze besluiten zijn genomen door 

den waarnemend Hoofdcommissaris van Po
litie te Amsterdam, die hiermede blijk gaf, 
zich te beschouwen als de i. c. tot het ver
leenen van ontslag bevoegde autoriteit ; 

0. dat alsnu beantwoording behoeft de 
vraag, of genoemde Hoofdcommissaris dat 
terecht heeft gemeend, aangezien bij ont
kennende beantwoording dezer vraag reeds 
op dien grond de bestreden besluiten niet in 
stand kunnen blijven ; 

O. te dezen aanzien dat ten tijde van het 
nemen dier besluiten niet meer als toepas
selijk algemeen verbindend voorschrift was 
aan te merken de Elfde Verordening van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefrechtelijk ge-
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bied (Verordening Organisatie Politie) van 
14 December 1942, Verordening 147/1942; 

0. immers dat art. 1 7 van het Koninklijk 
Besluit van 17 September 1944, houdende 
vaststelling van het Besluit bezettingsmaat
regelen, S. E 93, inhoudt: ,,De bezettings
regelingen , uitgevaardigd door of vanwege 
den bezetter en vermeld op de aan dit be
sluit toegevoegde lijst "B" treden, naar ge
lang het grondgebied van het Rijk in Euro
pa door den vijand wordt ontruimd in het 
bevrijde gebied buiten werking, een en an
der voorzoover zij niet reeds op den dag van 
inwerkingtreding van dit besluit door of 
vanwege den vijand waren ingetrokken."; 

0. nu dat voormelde Verordening Orga
nisatie Politie, zijnde een bezettingsregeling, 
als bedoeld in het Besluit bezettingsmaat
regelen, he twelk in werking is getreden 20 

September 1944, op die lijst " B" staat ver
meld, zulks reeds sinds 17 September 1944; 

0. dat hierbij nog aandacht verdient het 
bepaalde in art. 28 van het Besluit bezet
tingsmaatregelen, luidende: Wij behouden 
Om, voor om, waar zulks door de rechts
zekerheid, de rechtvaardigheid of de belan
gen van den Staat gevorderd wordt, een van 
de bepalingen van dit besluit afwijkende re
geling te geven, dan VJel in de opgaven van 
de bij dit besluit gevoegde lijsten wijzigin
gen of. aanvullingen aan te brengen."; 

0. dat derhalve door de buitenwerking
stelling van Verordening 147/1942 - krach
tens welker art. 18 o. m. alle bestuursaange
legenheden betreffende de ambtenaren van 
politie, in het bijzonder o. m . de personeele 
en tuchtrechtelijke aangelegenheden, van de 
burgemeesters cp de Staatspolitiegezagsdra
gers ter eigener behandeling waren overge
gaan - ook voor de gemeente Amsterdam, 
sinds hare bevrijding in Mei 1945, was her
leefd het bepaalde in art. 224 der ·Gemeen
tewet, voorzoover betreft de aanwijzing van 
den Burgemeester als de tot het geven van 
ontslag, als in dezen bedoeld, bevoegde auto_ 
riteit, tenzij een afwijkende regeling, als in 
voornoemd art. 28 aangegeven, dan wel 
overigens een afwijkend algemeen verbin 
dend voorschrift te dien aanzien mocht zijn 
gegeven of vastgesteld; 

0 . dat den Raad van het bestaan van in 
dit opzicht afwijkende regelingen of voor
schriften, als evenvermeld, niet is gebleken; 

0 . dat met name niet als zoodanig kan 
worden beschouwd het Koninklijk Besluit 
van 27 September 1944, houdende vaststel
ling van het Buitengewoon Politiebesluit, 
S. E 123, ingevolge welks a rtikel 1, lid 2, in 
afwachting van een nadere regeling van de 
organisatie der politie in Nederland in de 
verhouding van de politie tot den Minister 
van Justitie alle politiezorg als Rijkspolitie
zorg (in het beroepschrift wordt ten on
rechte medegedeeld, dat het Amsterdamsche 
Pohtiecorps ten t ijde van de ontslagen 
Staatspolitie was) is aan te merken en alle 
ambtenaren en beambten van Gemeentepo
litie, gemeenteveldwacht daaronder begre
pen, evenals de ambtenaren en beambten 
van Rijkspolitie onder de bevelen van dien 

6 
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Minister staan, vermits hiermede niet, ook 
niet in eenige andere bepaling van dit Bui
tengewoon Politiebesluit, een afwijkende re
geling van de aanwijzing van het tot ontslag 
van politie-ambtenaren, als gedaagden, be
voegde orgaan, in casu den Burgemeester, is 
gegeven; 

0 . dat ook de reeds eerder, namelijk op 
12 September 1944 vastgestelde Verordening 
van den Chef van den Staf Militair Gezag, 
no. 23, opgenomen in het Publicatieblad van 
het Mili tair Gezag van 19 September 1944, 
no. 2, niet eenige bepaling bevat, waarbij 
als de tot het verleenen van ontslagen, als 
vorenbedoeld, bevoegde autoriteit een an
dere dan de Burgemeester is aangewezen; 

0 . dat den Raad ook overigens niet is ge
bleken van het bestaan van een wettelijk 
voorschrift, waarbij dat wel zou zijn ge
schied; 

0. dat de Raad nog ten overvloede doet 
opmerken, dat de circulaire van den loco
Secretaris-Generaal van het Ministerie van 
Justitie, gedagteekend Mei 1945 - gericht 
aan Heeren Commissarissen der Koningin, 
Procureurs-Generaal, fungeerend Directeu
ren van Politie en Inspecteur der Ko
ninklijke Marechaussee, en van welke circu
laire voormelde loco-Secretaris-Generaal een 
afschrift rechtstreeks heeft gezonden aan de 
Burgemeesters van de daarvoor in aanmer
king komende gemeenten en aan Hoofd
commissarissen en Commissarissen van Po
litie - . nog daargelaten dat dezelve niet is 
aan te merken als een regeling ingevolge 
meergenoemd art. 28, noch als een ander 
wettelijk voorschrift, niet iets inhoudt, waar_ 
door een orgaan als eischer is aangewezen 
tot het verleenen van ontslagen, als de on-
derwerpelijke; . 

0. dat uit het vorenstaande voortvloeit, 
dat de toenmalige waarnemend Hoofdcom
missaris van Politie te Amsterdam niet was 
het tot het nemen van de onderhavige ont
slagbesluiten bevoegde orgaan en deze be
sluiten, wegens strijd althans met het be
paalde in art. 224 der Gemeentewet, zooals 
dit toenmaals van kracht was, moeten wor
den nietig verklaard, zoodat de uitspraak, 
waarvan beroep, zij het op andere gronden, 
moet worden bevestigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt, zij het op andere gronden, de 

uitspraak, waarvan beroep. 
(A.B.) 

10 juli 1946. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39). 

De geneeskundige verklaring, bedoeld 
in het 4e lid, is voor de gehuwde pa
tiënte afgegeven juist op den dag, waar
op door haar echtgenoot bij het gemeen
tebestuur van 's-G. de verklaring van 
veranderini:: van woonplaats, bedoeld in 
art. 76 B . W., naar A. is afgegeven. De 
echtgenoot woonde op dien datum te A., 
aangezien hij op dat tijdstip daar werk
zaam en gehuisvest was, zijn kinderen 
daar reeds vertoefden en hij opdracht 

had gegeven, zijn meubelen naar A. te 
vervoeren. D aaraan doet niet af, dat te 
voorzien was, dat het verblijf te A, van 
tijdelijken aard zou zijn. Van een ge
dwongen verblijf te A. was geen sprake, 
daar slechts zijn betrekking hem aan 
die gemeente bond. Patiënte had dus op 
het ten dezen beslissende tijdstip woon
plaats te A. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige Lina S. Duy
ser-Scheer; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
19 Juni 1946, No. :~9; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 Juli 1946 No. 
6513, afdeeling Armwezen; 

0. dat Mevrouw L . S . Duyser- Scheer op 
5 Mei 1943 in verband met haar gezondheids
toestand moest worden opgenomen in de Ra
maerkliniek te 's-Gravenhage (Loosduinen); 
dat het ziekteverloop het noodig maakte, de 
patiente op 12 Juli daaraanvolgend over te 
brengen naar de Stichting Vogelenzang (sa
natoriumafdeeling) te Ermelo, welke afdee
ling een aangewezen inrichting is in den zin 
van artikel 7 der wet tot regeling v an het 
Staatstoezicht op krankzinnigen; dat de ge
nèeskundige verklaring, bedoeld in artikel 
39, 4e lid, der Armenwet, op 25 October 1943 
werd afgegeven; dat de patiente op 19 Fe
bruari 1944 uit de voormelde inrichting is 
ontslagen; 

dat burgemeester en wethouders van 
's-Gravenhage niet bereid zijn de kosten van 
verpleging na 25 October 1943 voor rekening 
hunner gemeente te nemen, aangezien naar 
hun meening op dezen datum, toen de ge
neeskundige verklaring, bedoeld in artikel 
39, lid 4, der Armenwet, werd afgegeven, de 
echtgenoot van de patiente, J. A. Duyser, 
woonplaats had in Aoeldoorn; dat zij der
halve van gevoelen zijn dat de gemeente 
Apeldoorn gehouden is deze kosten van ver
pleging op zich te nemen; 

dat burgemeester en wethouders van Apel
doorn evenmin bereid zijn de bedoelde kosten 
op zich te nemen, aangezien in de eerste 
plaats de verandering van woonplaats van 
Duyser geen wijziging in de verpleging van 
Mevrouw Duyser-Scheer teweeg bracht en 
bovendien de geneeskundige verklaring is 
afgegeven door een in dienst van de ge
meente zijnden geneesheer juist op den dag, 
waarop door den echtgenoot van de patiente 
de verklaring, bedoeld in artikel 76, van het 
Burgerlijk Wetboek bij het bestuur van de 
gemeente 's-Gravenhage is gegeven, terwijl 
bovendien niet vaststaat, dat ook werkelijk 
op dien dag de eveneens vereischte verkla
ring in de gemeente van vestiging heeft 
plaats gevonden; dat bovendien de vestiging 
van den echtgenoot der patiente slechts een 
tijdelijk karakter droeg, aangezien zij het ge
volg was van de tijdelijke, op last van de be
zettende macht tot stand gekomen, over-
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plaatsing van een gedeelte van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken naar Apel
doorn; dat hier dus sprake is van een ge
dwongen verblijf te Apeldoorn van den echt
genoot van de patiente; dat overigens de 
meubelen van Duyser pas op s November 
1943, dus nà den datum van afgifte van de 
deskundigeverklaring, naar Apeldoorn zijn 
overgebracht, zoodat op 25 October D uyser" 
blijkbaar nog niet het voornemen heeft ge
had zich blijvend in Apeldoorn te vestigen; 

0. dat de echtgenoot der patiente op 25 
October 1943 woonde te Apeldoorn, aange
zien hij blijkens de overgelegde stukken op 
dat tijdstip aldaar werkzaam en gehuisvest 
was, terwijl ook zijn kinderen reeds .te Apel
doorn vertoefden en door hem opdracht was 
verstrekt, zijn meubelen naar deze gemeente 
te vervoeren; 

dat dàaraan niet afdoet, dat te voorzien 
was, dat het verblijf der Departementsamb
tenaren te Apeldoorn van tijdelijken aard 
zou ziin; 

dat.van een gedwongen verblijf van Duy
ser te Apeldoorn geen sprake was, aangezien, 
zooals dit ook bi j andere ambtenaren het ge
val pleegt te zijn, slechts zijn betrekking hem 
aan die gemeente bond; 

dat hieruit volgt, dat de patiente, die 
krachtens het bepaalde bij artikel 78 van het 
Burgerlijk Wetboek de woonplaats van haar 
man volgt, op het ten deze beslissende tijd
stip moet geacht worden te Apeldoorn woon
plaats te hebben gehad; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de gemeente Apeldoorn aan te wijzen als 

de woonplaats van de armlastige krankzin
nige L. S. Duyser-Scheer, voor de toepas
sing van artikel ,9 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (A. B .) 

IJ juli z946. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wegenwet art. n) . 

Het onderwerpelijke voetpad betee
kent voor een aantal inwoners een direct · 
belang, aangezien het de kortste verbin
ding vormt met het centrum der gemeen
te, terwijl door opheffing van het voet
pad de verbinding met de dorpskom 
400 m lanP-er zou worden. Tegenover dit 
belang legt de overweging, dat door ont
trekking van het pad aan het openbaar 
verkeer een stuk teelgrond vrijkomt, niet 
voldoende gewicht in de schaal. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door M. van Emmerik en 22 anderen, allen 
te Den Dungen, tegen ·het besluit van den 
Commissaris en de fungeerende bestuuzsra
den der provincie Noord-Brabant van 13 S ep
tember 1944, C. no .. , .,. 1e Afdeeling, waarbij 
het voetpad, genaamd "Lange Pad". onder 
de gemeente Den Dungen aan het openbaar 
verkeer is onttrokken, 

D en R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Juni 1946, No. 25; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Openbare Werken en Wederopbouw van 8 
Juli 1946, No. 696, Afdeeling Waterstaats
recht. 

0. dat de Commissaris en de fungeerende 
bestuursraden der provincie Noord-Brabant 
bij hun besluit van 13 September 1944, G• 
No. 33, 1e Afdeeling, het voetpad, genaamd 
,,Lange Pad", onder de gemeente D en Dun
gen aan het openbaar verkeer hebben ont
trokken, op de overwegingen, dat het besluit 
van den burgemeester van D en Dungen van 
17 Mei 1943, waarbij afwijzend is beschikt op 
het verzoek van de appellanten .H . Sleutjes 
en anderen tot onttrekking van het voetpad, 
genaamd "Lange Pad" aan het openbaar ver
keer, berust op de navolgende gronden: 1} 
dat uit een ingekomen bezwaarschrift van J. 
van der Aa en anderen blijkt, dat door be
woners van de Spekstraat en omgeving re
gelmatig van het voetpad gebruik wordt ge
maakt, vooral om zich naar de kom van het 
dorp, naar school of kerk te begeven; 2) dat 
bij opheffing van het pad J. van der Aa c.s. 
een omweg van ± 400 meter zouden moeten 
maken; 3) dat liet beschikbaar komen van 
een stuk teelgrond alleen geen reden is om 
een weg aan het openbaar verkeer te onttrek
ken en in het onderhavige geval niet op
weegt tegen de voordeelen, welke het voet
pad biedt; dat de appellanten daartegenover 
stellen : 1) dat noch de aanliggende eigenaren 
noch anderen een uitweg op dit pad hebben; 
2) dat in den winter of in den regentijd het 
zelfs zeer gevaarlijk is dit pad te betreden, 
daar het slechts gedeeltelijk begaanbaar is 
op de bermen van de sloot, zoodat in deze 
periode dan ook zelden van het pad gebruik 
wordt gemaakt; .,) dat de perceelen sectie B. 
Nos. 2193, 2152, 728, 727, 723 en 2497 hun 
overtollig water moeten kunnen loozen op 
de aan de andere zijde van het pad gelegen 
sloot, waartoe dwars door het pad greppels 
zijn gegraven, hetgeen de bruikbaarheid van 
het pad niet bevordert; 4) dat er in dezen 
tijd, nu zooveel· mogelijk grond beteelbaar 
moet worden gemaakt, toch zeker voldoende 
reden is het pad aan het openbaar verkeer te 
onttrekken, te meer daar een veel betere weg 
aanwezig is, welke niet veel langer is; dat hun 
college van oordeel is, dat - met •uitzonde
ring van perceel B 7'5 (eigendom van den 
appellant Sleutjes) - noch de aanliggende 
noch andere gronden een uitweg op dit pad 
hebben, zoodat bij onttrekking geen percee
len van den openbaren weg worden afgesne
den; dat door de opheffing van het pad een 
stuk grond ter grootte van ± 1650 m2 vrij 
komt om te worden beteeld ; dat het ook op 
gronden van openbare orde wenschelijk is 
het pad op te heffen, wijl de uitoefening van 
politietoezicht op het pad moeilijk is en an
dere wegen in een goede verbinding voor
zien; 

dat van deze beslissing de appellanten M. 
van Emmerik en 22 anderen in beroep zijn 
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gekomen, daarbij aanvoerende, dat de beslis
sing van der. burgemeester, die met den 
plaatselijken toestand alleszins op de hoogte 
is, het rechtsgevoel bevredigt van alle be
langhebbenden ter plaatse behalve van een 
zestal personen, die, belust op een stukje 
grond, dit bij hun eigen landerijen willen in
lijven; dat het voetpad voor de gezamenlijke 
buurtbewoners van de Spekstraat en verder 
wonenden sinds menschenheugenis en zelfs 
sinds eeuwen een groote beteekenis heeft ; 
dat een omweg van meer dan 400 meter voor 
schoolgaande kinderen en ook voor anderen 
met name in dezen tijd, waarin bruikbare rij
wielen schaarsch zijn, niet is te onderschat
ten; dat het hun ontgaat, welk gewicht kan 
worden gehecht aan de overweging van Com
missaris en · bestuursraden, dat aanliggende 
gronden op dit openbaar voetpad geen uit
weg hebben; dat daardoor te scherper uit
komt, dat in casu van een openbaar voetpad 
sprake is , hetwelk in het terrein een volko
men afgesloten geheel vormt, en wel door 
slooten, muren en heggen; dat het beschik
baar komen van een stuk teelgrond alleen 
geen reden is, om een weg of voetpad aan 
het openbaar verkeer te onttrekken en in 
het onderhav ige geval geenszins opweegt te
gen de voordeelen welke het voetpad biedt; 
dat zij t en aanzien va;:i de slotoverweging van 
het besluit opmerken, dat het politietoezicht 
op dit pad even moeilijk of gemakkelijk is als 
op andere landelijke wegen en voetpaden, dat 
het openbaar voetpad "Lange Pad" sinds 
eenigen tijd in uitmuntenden toestand ver
keert, doordat het pad met steengruis en sin
tels is verhard en, waar zulks wenschelijk 
was, rioolbuizen onder het pad zijn gelegd; 
dat de toestand van het pad ook aanzienlijk 
beter is dan die van den openbaren rijweg 
de Paterstraat; dat in het onderhavige ge
val een groot belang van alle inwoners van 
de Spekstraat en verder wonenden voorligt 
bij de handhaving van het meergenoemde 
voetpad, waartegenover niets anders staat 
dan een klein persoonlijk belang van H. 
Sleutjes en vijf anderen; dat zij derhalve ver
zoeken de beslissing van den Commissaris en 
de fungeerende bestuursraden der provincie 
Noord-Brabant te vernietigen en het voet
pad, genaamd "Lange Pad" onder de ge
meente Den Dungen als openbaar voetpad 
te handhaven; 

O. dat het voetpad, genaamd "Lange Pad", 
onder de gemeente Den Dungen blijkens de 
ingewonnen ambtsberichten voor een aantal 
bewoners van de Spekstraat en van het woon
centrum "Hoek" een direct belang beteekent, 
aangezien het de kortste verbinding - via 
de Paterstraat - vormt met het centrum 
der gemeente, alwaar de kerk, de scholen en 
het raadhuis zijn gelegen, terwijl door de op
heffing van het voetpad de verbinding met 
de dorpskom 400 m langer zou worden; 

dat tegenover dit belang, hetwelk zich tegen 
het onttrekken van het "Lange Pad" aan het 
openbaa·r verkeer verzet, de overweging, dat 
door deze onttrekking een stuk teelgrond vrij
komt, in het onderwerpelijke geval niet vol-

doende gewicht in de schaal legt; dat voorts 
niet is komen vast te staan, dat op gronden 
van openbare orde dan wel om andere rede
nen zoodanige maatregel wenschelijk is; 

dat inzonderheid geen grond voor onttrek
king kan zijn gelegen in de door Sleutjes en 
vijf anderen aangevoerde omstandigheid, dat 
het "Lange Pad" in slechten staat verkeert, 
vermits, afgr-zien van de vraag of het in 
slechten staat verkeeren van een weg een 
grond voor onttrekking aan het openbaar 
verkeer kan opleveren, de toestand van het 
pad blijkens de stukken inmiddels aanmer
kelijk is verbeterd; 

dat nog in de openbare vergadering van 
de Afdeeling van den Raad van State voor 
de Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, door den gemach
tigde van H. Sleutjes is aangevoerd, dat sinds 
December 1q45 de vonder aan het einde van 
het "Lange Pad" zou hebben ontbroken en 
dit pad deswege niet zou kunnen worden ge
bruikt, doch dat uit een ten verzoeke van de 
genoemde Afdeeling ingesteld nader onder
zoek is gebleken, dat, al moge de bedoelde 
vonder tengevolge van het uitdiepen en ver
breeden van den desbetreffenden waterloop 
onbruikbaar zijn geworden en door de arbei
ders zijn verwijderd, op q April 1946 in op
dracht van het gemeentebestuur een n ieuwe 
vonder is aangebracht, terwijl in de vooraf
gaande periode tijdens het ontbreken vah 
den vonder het publiek niettemin van den 
weg gebruik heeft kunnen maken door zich 
te begeven over een ongeveer 2 s m verder in 
de waterleiding aanwezigen dam en het erf 
van J. van der Aa, die verklaard heeft, daar
tegen geen bezwaar te hebben gehad; 

dat mitsdien het beroep gegrond moet wor
den geacht en het bestreden besluit niet in 
stand kan blijven; 

Gezien de Wegenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van den Commissaris en de 

fungeerende bestuursraden der provincie 
Noord-Brabant van 13 September 1944, G. 
No .. B, 1e Afdeeling, te vernietigen, en, met 
handhaving van het besluit van den burge
meester van den Dungen d.d. 17 Mei 1943, 
waarbij afwijzend is beschikt op het verzoek 
van H. Sleutjes en vijf anderen, alsnog het 
daartegen door dezen bij het Provinciaal be
stuur ingestelde beroep ongegrond te ver
klaren. 

Onze Minister van Openbare Werken en 
Wederopbouw is belast enz. 

(A.B.) 

23 Juli z946. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Ongevallenwet 1921 art. 95). 

Het verschil tusschen de huidige rege
ling van dit verhaal en de regeling daar
van vóór de wetswijziging van 1921 is 
hierin gelegen, dat destijds, toen de ver
haalsvordering gegoten was in den vorm 
van een subrogatie, de R .V.B. kon vor
deren de posten, die deel uitmaakten 
van de burgerrechtelijke schadevorde-
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ring, zij het met "het verzekerde bedrag" 
als grens van de vordering in haar ge
heel, terwijl thans de verhaalsvordering 
een zelfstandige vordering is, die niet is 
beperkt tot de posten der burgerrechte
lijke vordering, doch, wat haar bedrag 
betreft, begrensd wordt door het totale 
bedrag, hetwelk door den aansprakelij
ken persoon krachtens het gemeene recht 
verschuldigd is. 

De risicodrager kon dus mede vorde
ren de begrafeniskosten en de contante 
waarde van aan de weduwe van den 
verzekerde toegekende rente, ook voor
zoover deze een tijdvak betreft, waarin 
de weduwe niet meer door den verzeker
de zou zijn onderhouden, doch het to
tale bedrag der vordering mag hetgeen 
de aansprakelijke persoon ingevolge het 
gemeene recht verschuldigd is, niet te 
boven gaan. 

Anders conclusie Adv.-Gen. Wijn-
veldt. · 

Centrale Werkgevers Risico-Bank te Am
sterdam, eischeres tot cassatie van een tus
schen partijen op 28 December 1945 door 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage (N. J . 
1946, no . 372) gewezen arrest, adv. Mr. W. 
Blackstone, 

tegen: 
J. Ferwerda te Rotterdam, verweerder in 
cassatie, adv. Mr. A. F . Visser van IJzen
doorn. 

De Hooge R aad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat eischeres in cassatie - verder te noe

men de Bank - voor de Arr.-Rechtbank te 
Rotterdam van Ferwerda heeft gevorderd 
f 12,568.68, met nevenvorderingen, ter zake 
van door het, de risico-overdracht ten deze 
aanvaard hebbende, Bestuur van de Rijks
verzekeringsbank aan H. van den Enk en 
diens nagelaten betrekkingen toegekende en 
uitbetaalde schadeloosstelling ingevolge de 
Ongevallenwet 1921 alsmede de contante 
waarde van de krachtens die wet toegekende 
blijvende renten, welke Ferwerda krachtens 
art. 95 dier wet gehouden zou zijn te vol
doen; 

dat Ferwerda heeft betwist, dat <!c: Bank 
op hem begrafeniskosten (f 181.74) kon ver_ 
halen, en voor wat betreft de contante waar_ 
de van äe rente, toegekend aan de weduwe 
van van den Enk, tot een bedrag van 
f 9998.76, slec'.,ts bereid was f 7834 te be
tale n; 

dat de Rechtbank bij haar vonnis van 28 · 
Juni 1944 (N. J . 1946, no. 286, Red. ) deze 
betwistingen juist heeft geoordeeld en de 
vordering tot een bedrag van f 10,222.18 
heeft toegeyvezen, daartoe overwegende: 

.,dat, - wat betreft de kosten van be
grafenis a d f 181.74 en de contante waar
de van de rente, toegekend aan de weduwe 
van het slachtoffer ad f 9998.76 - al moge 
van het gemeene recht in het eerste lid van 
art. 95 O.W. zijn afgeweken in zooverre, dat 
de risicodrager de contante waarde der an-

ders dan voorloopig vastgestelde rente kan 
vorderen, daaruit nog geenszins volgt, dat 
de aansprakelijkheid van den schuldige aan 
het ongeval jegens den risicodrager mag uit
gaan boven de waarde van hetgeen volgens 
het gemeene recht door hem verschuldigd 
zou zijn; 

.,dat volgens het gemeene recht de schul
dige aan een ongeval niet aansprakelijk is 
voor de kosten van begrafenis van hem, die 
tengevolge van dit ongeval is overleden, 
daar toch de speciale - van het in art. 1401 
B. W. neergelegde afwijkende - regeling 
van art. 1406 B, \'-/. een dergelijke vergoe
ding niet toelaat ; 

"dat de contante waarde van de rente 
toegekend aan de weduwe van het slacht
offer ad f 9998. 76 is samengesteld - naar 
tusschen partijen vaststaat - uit een bedrag 
van f 7834 zijnde de contante waarde van 
de toegekende rente tot aan het 65ste le
vensjaar van het slachtoffer en f 2164.76, 
zijnde de contante waarde van de toegeken
de rente van het 65ste levensjaar van het 
slachtoffer tot aan diens overlijden; 

.,dat volgens het gemeene recht de schul
dige aan het ongeval in casu slechts aan
sprakelijk zoude zijn voor het levensonder
houd van de weduwe van het slachtoffer 
tot aan diens 65ste levensjaar, daar toch 
slechts tot dat tijdstip deze vrouw door zijn 
arbeid onderhouden zoude zijn; 

.,dat de Bank betoogd heeft, dat de con
tante waarde van de uitkeering, waartoe 
Ferwerda aan de weduwe verplicht zou zijn, 
een hooger bedrag zou beloopen dan het 
thans terzake van het hem gevorderde be
dxag ad f 9998.76, daar hij toch niet slechts 
tot een uitkeering van 30 % van het loon 
van het Glachtoffer verplicht geweest zoude 
zijn, doch tot eene uitkeering tenminste 
40 % van dat loon bedragende, welker con
tante waarde boven evenvermeld bedrag 
ligt; 

"dat dit betoog echter irrelevant is, daar 
de Bank slechts terug kan vorderen hetgeen 
zij betaald heeft en zij voor levensonder
houd van de weduwe tot aan het 65ste le
vensjaar van het slachtoffer (het eenige le
vensonderhoud waartoe Ferwerda volgens 
het gemeene recht verplicht was) slechts 
bovenvermeld bedrag van f 7834 heeft be
taald: 

,,dat de opvatting van de Bank tenge
volge zou hebben, dat de schuldige aan het 
ongeval, aan den risicodrager betaald heb
bende bedragen, welke hij niet verschuldigd 
was volgens het gemeene recht, door het 
slachtoffer of diens rechtverkrijgenden aan
gesproken zou kunnen worden voor bedxa
gen, waarop deze laatsten recht hebben vol
gens het gemeene recht, doch welke zij niet 
hebben kunnen vorderen van den risico
drager; 

"dat in dat geval, hetzij de schuldige meer 
zou moeten betalen dan waartoe hij volgens 
het gemeene recht verplicht was, hetzij het 
slachtoffer of diens rechtverkrijgenden zich 
een beroep, op art. 95 lid 2 O.W. zouden 
zien tegengeworpen, waardoor zij met een 
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andere betalingsregeling dan volgens het 
gemeene recht genoegen zouden moeten ne
m en; 

"dat zoowel het een als het ander strijdt 
met de bedoeling der wet en met een ge
zonde rechtsbedeeling; 

"dat Ferwerda derhalve niet gehouden is 
aan de Bank de door deze betaalde bedra
gen ad f 181.74 en ad f 2164.76 te vergoe
den·" 

d~t op het hooger beroep van de Bank 
het Hof bij het bestreden arrest het vonnis 
der Rechtbank heeft bekrachtigd, daarbij 
overwegende: 

,,dat de Bank als grieven tegen het von
nis heeft aangevoerd: 

1. ten onrechte heeft de Rechtbank aan
genomen dat de risicodrager ex art. 95 On
gevallenwet 1921 slechts dezelfde schade
posten kan vorderen en elke schadepost 
slechts tot zoodanig bedrag als waarop het 
slachtoffer of diens nagelaten betrekkingen 
ingevolge het gemeene recht aanspraak 
kunnen maken; 

2. ten onrechte heeft de Rechtbank aan
genomen dat, als Ferwerda terzake van uit
keering aan de weduwe van het slachtoffer 
aan de Bank meer zou moeten betalen dan 
f 7834 (zijnde - zooals tusschen partijen 
vaststaat - de contante waarde van een 
uitkeering van 30 % van het loon tot aan 
het 65ste levensjaar van het slachtoffer) dit 
tengevolge zou hebben, dat hetzij Ferwerda 
meer zou moeten betalen dan waartoe hij 
volgens het gemeene recht gehouden zou 
zijn, heüij de nagelaten betrekkingen van 
het slachtoffer zich door een beroep op art. 
95 lid 2 der Ongevallenwet 1921 minder 
zouden zien toegewezen dan waarop zij aan
spraak zouden kunnen maken; 

,,dat beide grieven falen; 
,,dat toch de Rechtbank op goede gron

den welke hier als overgenomen moeten 
worden beschouwd, hare in den eersten grief 
aangevallen beslissing heeft doen steunen; 

"dat het Hof voor deze beslissing in het 
bijzonder van gewicht acht dat - al moet 
de vordering ex art. 95 der Ongevallenwet 
be&chouwd worden als eene met een zelf
standig karakter - zulks toch niet mag 
leiden tot het standpunt door de Bank ten 
deze ingenomen, vermits, bij de wijziging 
der Ongevallenwet in 1921, in het bijzonder 
bij de vervanging van het voormalige art. 
89 door het huidige art. 95, wel de aard van 
het recht van den risicodrager is gewijzigd, 
immers de subrogatie van de Rijksverzeke
ringsbank voor het verzekerde bedrag in de 
rechten welke de verzekerde of diens nage
laten betrekkingen aan de artt. 1406 en 
r407 B . W. konden ontleenen, uit het oude 
art. 89 werd vervangen door de thans in 
a rt. 95 neergelegde zelfstandige verplich
ting, doch uit niets blijkt, dat bij die wij
ziging eenige bedoeling heeft voorgezeten 
om ook den inhoud van bedoeld recht van 
den risicodrager te wijzigen; 

,,dat wat betreft de tweede grief, voor
eerst deze feitelijken grondslag mist, immers 
de Rechtbank niet heeft aangenomen het-

geen in de grief is gesteld, doch in het 
tweede alternatief heeft overwogen dat de 
nagelaten betrekkingen van het slachtoffer 
met een andere betalingsregeling dan vol
gens het gemeene recht genoegen zouden 
moeten nemen, en bovendien ook al ware 
dit anders, het falen van deze grief mt dat 
van de eerste zoude volgen;" 

0. dat de Bank 's Hofs arrest aanvalt met 
het volgende middel van cassatie: 

S . of v. t. van de artt. 11 A. B. , 1401, 
1402, 1403, 1404, 1406, 1407 en 1902 B . W. , 
1, 5 en 48 Rv., 1, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24 
en 95 Ongevallenwet 1921 doordien het Hof 
de eerste door de Bank aangevoerde appèl
grief ongegrond heeft geoordeeld op de bo
ven weergegeven gronden; 

en mitsdien na verwerping mede van de 
tweede appèlgrief, het vonnis waarvan ap
pèl heeft bekrachtigd; 

een en ander ten onrechte 
omdat art. 95 Ongevallenwet 1921 aan 

den risicodrager geeft een zelfstandige vor
dering tot voldoening van hetgeen aan het 
slachtoffer of diens nagelaten betrekkingen 
is uitbetaald ingevolge de bepalingen van 
de Ongevallenwet (zooals dit in genoemd 
artikel nader wordt uitgewerkt) , 

en de grond, waarom de risicodrager bij 
deze vordering aan dengene, die gehouden 
is tot vergoeding der schade door den ver
zekerde of diens nagelaten betrekkingen ten_ 
gevolge van het ongeval geleden, bepaalde 
posten in rekening kan brengen, niet is dat 
zij elementen van de door den verzekerde 
of diens nagelaten betrekkingen geleden 
schade vormen, doch het enkele feit, dat 
deze bedragen overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen zijn uitbetaald; welk een en an
der medebrengt, dat de vordering van den 
risicodrager niet beperkt is in dien zin, dat 
de risicodrager daarbij slechts posten in re
kening zou kunnen brengen, elk afzonderlijk 
correspondeerend mèt en tot (ten hoogste ) 
hetzelfde bedrag àls een der schadeposten, 
waarvoor het slachtoffer of diens nagelaten 
betrekkingen volgens het gemeene recht zelf 
vergoeding zouden kunnen verkrijgen: 

0. dat de vordering, welke de Ongeval
lenwet 1921 in art. 95 aan den risicodrager 
geeft, niet is de op dezen overgegane op het 
gemeene recht steunende schadevordering 
van den verzekerde of diens nagelaten be
trekkingen, doch een zelfstandige vordering 
tot voldoening aan den risicodrager van 
hetgeen voor zijn rekening aan genoemde 
personen ingevolge de bepalingen van deze 
wet is uitbetaald; 

dat wel het doel van deze wet is aan de 
werklieden in de verzekeringsplichtige be
drijven geldelijke schade te vergoeden, die 
zij lijden door ongevallen, hun in verband 
met hun dienstbetrekking overkomen, doch 
de wet bij de uitwerking van deze gedachte 
de verplichtingen van de Rijksverzekerings
bank tegenover de verzekerden niet afhan
kelijk stelt van het bestaan of voortbestaan 
van schade; 

dat dan ook de grond, waarom de risico
drager aan den voor de schade aansprake-
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1ijken persoon ingevolge art. 95 bepaalde 
posten in rekening kan brengen, niet is, dat 
zij elementen vormen van de door den ver
zekerde of diens nagelaten betrekkingen ge
leden schade, doch het enkele feit, dat deze 
bedragen voor rekening van dien risicodra
ger ingevolge de bepalingen der wet aan 
voormelde personen zijn uitbetaald; 

dat tusschen het recht van verhaal van 
den risicodrager en de burgerrechtelijke ver
antwoordelijkheid van den aansprakelijken 
persoon in zooverre v erband bestaat, dat de 
verhaalsvordering, wat haar totale bedrag 
betreft, niet mag uitgaan boven hetgeen de 
. aansprakelijke persoon volgens het gemeene 
recht als schadevergoeding aan den verze-

1cerde of diens nagelaten b etrekkingen ver
schuldigä is; 

dat dan ook het verschil tusschen de hui
dige regeling van dit verhaal en de regeling 
daarvan vóór de wijziging van 1921 hierin is 
-gelegen, dat destij ds , toen de verhaalsvor
dering gegoten was in den vorm van een 
·subrogatie, de R ijksverzekeringsbank kon 
vorderen de posten, die deel uitmaakten 
van de burgerrechtelijke schadevordering, 
. zij het met "het verzekerde bedrag" als 
grens van de vordering in haar geheel, ter
wijl thans de verhaalsvordering een zelfstan
dige vordering is, die niet is beperkt tot de 
posten d er burgerrechtelijke vordering, doch, 
wat haar bedrag betreft, begrensd wordt 
door het totale bedrag, hetwelk door den 
aansprakelijken persoon krachtens het ge
-meene recht verschuldigd is; 

dat het nu wel kan voorkom en, dat de 
aansprakelijke persoon aan den risicodrager 
posten moet betalen, welke h ij niet volgens 
b et gemeene n ,cht aan den getroffene of 
-diens nagelaten betrekkingen schuldig is, en 
.zich tegenover laatstgenoemden op het be
paalde bij art. 95, lid 2, kan beroepen, war1-
·neer zij van hem posten vorderen, waarop 
.zij recht hebben volgens het gemeene recht, 
doch welke hun niet toekomen ingevolge de 
bepalingen der Ongevallenwet, in welk ge
val zij - zooals de R echtbank het in haar 
vonnis uitdrukt - genoegen moeten nemen 
-met "een andere betalingsregeling dan vol
·gens het gemeene recht"; 

dat echter zoodanige invloed van de ver
zekering ingevolge de Ongevallenwet op hun 
burgerrechtelijke aanspraken geenszins in 
strijd is te achten met het stelsel der wet; 

dat dit reeds blijkt uit art. 93, lid 1, dat 
vanwege de aanspraken, welke de verzeker
de aan de Ongevallenwet ontleent, diens 
burgerrechtelijke aanspraak op den werk
gever - behoudens in uitzonderingsgevallen 
- doet vervallen; 

dat derhalve de Bank van Ferwerda mede 
de begrafeniskosten en de contante waarde 
van de aan de weduwe van den Enk toege
'kende rente kan vorderen, doch dat het 
totale bedrag harer vordering - f 12568.68 
- niet te boven mag gaan hetgeen Ferwer
da ingevolge het gemeene recht verschul
,digd is; 

dat mitsdien het middel gegrond is; 
Vernietigt het bestreden arrest; 

Verwijst de zaak naar het Gerechtshof 
te 's-Gravenhage ter verdere behandeling 
en beslissing met inachtneming van dit 
arrest; 

Veroordeelt verweerder in de kosten van 
het geding in cassatie. (Salaris f 600). 

Conclusie Adv.-Gen. Mr. Wijnveldt: 

Post alia: 
In deze zaak komt een onderwerp ter 

sprake, dat herhaaldelijk aan het oordeel 
van den Hoogen Raad onderworpen is, n .l. 
de verhouding der artt. 95 Ongevallenwet 
1921 en 1406 en 1407 B. W . 

D e H. R. gaf zijn beslissingen in de ar
resten van 5 December 1929 (W. 12078, 
N . J. 1930, 1055) , 15 Februari 1935 (W. 
12941, N. J. 1935, 417), 5 Mei 1938 (1938, 
no. 707), 8 December 1938 (1939, no. 545) , 
welke uitspraken alle van aanteekeningen 
van Prof. Meijers voorzien zijn en bij drie 
a rresten van 20 Februari 1942 (ten deele op
genomen in de N. J. van 1942 , onder num
mer 352, met de conclusie van den Procu
reur-Generaal) . 

Het cassatiemiddel, dat zooals de geachte 
pleiter voor de Centrale Risico Werkgevers 
Bank opmerkte, grootendeels ontleend is aan 
het arrest van 8 December 1938 (1939, no. 
_<;45) maakt uit gemelde rechtspraak een an
dere gevolgtrekking dan Rechtbank en Hof 
in het thans best reden vonnis en arrest, en 
wijkt ook af van de conclusies van den Proc.
Gen . Mr. Berger bij de arresten van 1942, 
wanneer deze zegt, dat de H. R. art. 95 On
gevallenwet 1921 aldus oovat, dat op den 
aansprakelijken persoon slechts kunnen wor
den verhaald bepaalde posten, welke ele
menten vormen van de door het slachtoffer 
van een ongeval geleden schade. 

In deze zaak is het standpunt van ver
weerder dat krachtens a r t. 1406 B. W . begra
feniskosten niet kunnen worden gevorderd, 
en dus ook niet op grond van art. 95 Onge
vallenwet 1921, en dat art. 1406 B. W . slechts 
verplicht tot uitkeering over het tijdvak, ge
durende hetwelk het slachtoffer door zijn ar
beid zou hebben onderhouden - dus slechts 
tot zijn 65ste levensjaar - , zoodat volgens 
art. 95 Ongevallenwet 1921 alleen de con
tante waarde van dergelijke beperkte rente 
kan gevorderd worden, en niet de contante 
waarde van een levenslange rente. 

Eischeres voert hiertegen aan, dat de vor
dering berustend op art. 95 Ongevallenwet 
1921 wèl wat het totale bedrag betreft, In:oet 
blijven binnen de grenzen der aansprakehJk
heid, uit art. 1406 B. W. voortvloeiend, maar 
niet post voor post daarmede behoeft over
een te stemmen. 

Volgens eischeres heeft de risicodrage~. een 
zelfstandige vordering van hetgeen t e z1Jnen 
laste is gekomen, welke echter wat het totale 
bedrag betreft beperkt is tot hetgeen de ver
zekerde of diens nagelaten betrekkingen 
krachtens het gemeene recht zouden k unnen 
vorderen. 

Dit zou voortvloeien uit de geschiedenis 
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der Wet. Art. 8g Ongevallenwet 1901 be
paalde: 

"De Rijksverzekeringsbank is voor het 
verzekerde bedrag gesubrogeerd in de rech
ten, welke de verzekerde of diens nagelaten 
betrekkingen aan de artt. 1406 en 1407 B . W. 
kunnen ontleenen. 

Elke overeenkomst, door den verzekerde 
of diens nagelaten betrekkingen over deze 
rechten zonder medewerking van het be
stuur der Rijksverzekeringsbank aangegaan, 
is nietig." 

Het tegenwoordige art. g5 geeft een geheel 
andere redactie. De redenen tot wijziging 
zijn te kennen uit de Bijlagen Handelingen 
Tweede Kamer, 1g18-1g1g, No. 469, en de 
M. v. T. deelt mede, waarom de woorden 
"volgens de artt. 1406 en 1407 B. W." zijn 
geschrapt, doch gronden om aan te nemen, 
dat de opvatting van eischeres juist moet 
zijn, kan ik in die geschiedenis niet lezen. 
Zij leidt uit de geschiedenis af, dat het re
gresrecht van den risicodrager in 1921 geheel 
gewijzigd is, en wel in dien zin, dut vóór 1921 
de risicodrager slechts een afgeleide vorde
ring had met als grondslag de volgens het 
gemeene recht te verhalen schade, terwijl 
sindsdien een zelfstandige vordering met 
zelfstandigen grondslag geschapen is, en gaat 
daarmede dus in tegen de lezing door het 
Hof gegeven. 

Wanneer ik de rechtspraak van den H.R. 
over art. gs in haar ontwikkeling naga, meen 
ik daaruit te mogen afleiden, dat reeds in 
192g beslist werd, dat de wetswijziging van 
192g geen afwijking maakte van het bepaal
de in art. 1406 B. W., zoodat de subrogatie
regel van het oude art. 8g Ongevallenwet 
1go1 van kracht is gebleven. 

Leest men het arrest van 8 December 1938 
in verband met dat van 192g en dan verder 
in het licht der arresten van 1g42, zoo meen 
ik, dat uit het onderling verband dier uit
spraken volgt, dat de H. R. op den algemee
nen regel van art. 1406 B. W. slechts die uit
zondering aanvaardt, welke uit de woorden 
en de strekking van art. QS Ongevallenwet 
1921 volgt. Terwijl de geschiedenis naar mijn 
gevoelen omtrent dit punt geen licht ver
spreidt, nu daarin het thans behandelde ge
schilpunt niet besproken wordt, volgt uit 
mijn opvatting der vorige arresten, dat de 
uitzondering hierin bestaat, dat zich bepaal
de gevallen kunnen voordoen, waarin de aan
sprakelijke persoon niet kan volstaan met 
regelmatig onderhoudstermijnen te betalen, 
zooals deze verschuldigd zijn volgens art. 
1406 B. W. doch de contante waarde daar
van moet storten. 

Krachtens deze opvatting der rechtspraak 
kan de risico-drager krachtens art. g5 niet 
vorderen posten, welke volgens het gemeene 
recht niet verschuldigd zijn, in dit geval de 
begrafeniskosten en de contante waarde van 
de weduwerente, eventueel aan de weduwe 
te betalen, ook nadat het slachtoffer 65 jaar 
zou zijn geworden. 

Wanneer het totaal gevorderde bedrag 
krachtens art. QS Ongevallenwet 1921 maar 

niet hooger is , dan de weduwe van het 
slachtoffer zelve krachtens art. 1406 B . W. 
kan eischen, kan dit wel, zegt eischeres, en 
behoeft of beter nog mag men niet letten op 
de samenstellende elementen, de posten der 
gevorderde schadevergoeding. 

Deze stelling is echter m.i. niet te vinden 
in art. o, Ongevallenwet 1g21, dat een d er
gelijke uitzondering niet bevat. 

Beide partijen hebben bij haar uiteenzet
ting van hetgeen haar verdeeld houdt, met 
berekeningen aangetoond, welke gevolgen de 
verschillende systemen kunnen hebben voor 
dengeen die wordt aangesproken en voor de 
weduwe. 

Ik acht het echter van minder belang of in 
de door eischeres verdedigde opvatting de 
dader niet te klagen heeft, daar deze in haar 
systeem niet meer te betalen heeft, dan hij 
volgens art. 1406 B . W. zou verschuldigd 
zijn - boven het maximum daarvan toch is 
hij niet aansprakelijk, ook volgens dit sys
teem - want men komt met de voorstelling 
van eischeres m.i. in strijd met de wet, in het 
bijzonder met art. gs lid 2 Ongevallenwet 
1921. Deze wet kent nu eenmaal de moge
lijkheid, dat cie weduwe een uitkeering krijgt 
bove n die welke de dader volgens het ge
meene recht verschuldigd is. 

Ik ben van meening, dat Rechtbank en 
Hof aan art. Q, Ongevallenwet 1921 een juis
te uitlegging hebben gegeven. 

Mijn conclusie strekt tot verwerping van 
het beroep en veroordeeling van eischeres in 
de kosten dezer procedure. 

(N. J.) 

23 Juli 1946. ARREST van den Hoogen 
Raad. (R. 0. art. 1g). 

Verzoeker, vaste en bezoldigde be
trekkingen bij het Rijkscommissariaat en 
later bij de " Nagu" aanvaardende en 
vervullende. zij het ook zonder opdracht 
van de Nederl. regeering, heeft daarbij, 
hoewel schijnbaar ten dienste van den 
vijand, niettemin in werkelijkheid ge
handeld met zoodanige bedoeling en met 
zoodanige gevolgen, dat die handelingen 
hem niet tot oneer moeten worden aan
gerekend en kan daardoor dan ook niet 
geacht worden inbreuk te hebben ge
maakt op de eer van den stand der ad
vocaten en van dien der procureurs. 

Beslissing van den R. v. T .. waarbij 
de straf van schrapping van de lijst is 
opgelegd, vernietigd; geen straf opge
legd, 

Conclusie Proc.- G en. Mr. Berger: 

D e Proc.-Generaal . enz. ; 
Gezien vorenstaand verzoekschrift m et bij

lagen, waaronder de beslissing van den Raad 
van Toezicht en Discipline voor de Orde van 
Advocaten bij den Hoogen Raad der Nede r
landen van 19 Maart 1g46, waarbij aan M r. 
X, advocaat en procureur, op grond van diens 
gedrag in de jaren der bezetting van Nede r-
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land door de Duitschers is opgelegd de straf 
van schrapping van de lijst met besluit tot 
openbaarmaking van deze straf op de wijze 
bij die beslissing nader aangegeven; 

0. dat door den inhoud van de door ver
zoeker overgelegde stukken in hoofdzaak 
wordt bevestigd, en namens den R. v. T. dan 
ook niet is betwist hetgeen in het verzoek
schrift ter inleiding van de voorgedragen 
grieven is aangevoerd ; 

0. dat vaststaat : 
te. dat verzoeker van 21 Juli 1940 tot 30 

Juni 1941 eene vaste bezoldigde betrekking 
heeft bekleed bij het Rijkscommissariaat te 
's-Gravenhage, waarbij zijne taak volgens 
zijne verklaring bestond in het maken van 
vertalingen van Duitsche verordeningen in 
het Nederlandsch of van Nederlandsche 
wetsteksten in het Duitsch; 

2e. dat verzoeker vervolgens vanaf 1 Juli 
1941 tot in het najaar van 1943 een vaste be
zoldigde betrekking heeft vervuld bij de 
,,Nagu" (Niederländische Aktiengesellschaft 
für Abwicklung van Unternehmungen), 
waarbij zijne taak volgens zijne v erklaring 
bestond in het geven van juridische adviezen 
en het opstellen en doen zegelen en registree
ren van door deze "Nagu" afgesloten con
tracten, houdende verkoop van Nederland
sche J oodsche ondernemingen en zaken; 

0. dat verzoeker heeft erkend vrijwillig de 
beide genoemde betrekkingen te hebben aan
vaard, zoodat hij dus vrijwillig in dienst is 
getreden van den vijand en van eene te diens 
behoeve opgerichte instelling gedurende de 
jaren 1940--194:i; 

0. dat deze feiten ongetwijfeld eene uiter
mate ernstige inbreuk op de eer van den 
stand der Nederlandsche advocaten en pro
cureurs vormen, tenzij hetgeen verzoeker te 
zijner verontschuldiging heeft aangevoerd 
een zoodanig licht mocht werpen op de be
doeling, waarmede verzoeker zegt ten deze 
te hebben gehandeld, en op de daardoor be
reikte gevolgen, dat zijne voormelde gedra
gingen niettemin, naar objectief redelijk oor -
deel, gerechtvaardigd waren te achten; 

0. dat de R. v . T. dit in zijne beslissing, 
waarvan beroep, voor wat betreft de feiten, 
betrokken in het ambtshalve door hem in
gestelde onderzoek (het door verzoeker aan
vaarden en vervullen van voormelde betrek
kingen) niet heeft aangenomen en de door 
verzoeker in zijn verzoekschrift onder A ad 
I t/m IX aangevoerde grieven alle dit punt 
betreffen; 

0 . dat het daarom onnoodig voorkomt, 
deze grieven stuk voor stuk te behandelen, 
aangezien de vraag, waarvan de beslissing 
in hooger beroep afhangt, geen andere is , 
dan deze, of de R. v. T., terecht of ten 
onrechte verzoekers verontschuldigingsgron
den te weinig zwaarwichtig heeft geoordeeld 
en daardoor is gekomen tot de slotsom, dat 
verzoeker zich door voormelde gedragingen 
ongeacht de door hem aangevoerde recht
vaardigingsgronden aan zoo ernstige missla
gen heeft schuldig gemaakt, dat hij niet in 
de balie kan worden gehandhaafd; 

0. dat verzoekers bewering, dat hij beide 
voormelde betrekkingen heeft aanvaard met 
de bedoeling om den vijand zooveel mogelijk 
afbreuk te doen, wel eenigen steun vindt in 
het feit, dat hij alvorens de betrekking bij 
het Rijkscommissariaat te aanvaarden, daar
omtrent overleg heeft gepleegd met getuige 
luitenant-kolonel Y, onder wien hij in de 
oorlogsdagen van Mei 1940 als reserve-offi
cier had gediend, alsmede in de uit overge
legde brieven blijkende omstandigheid, dat 
verzoeker, ook toen hij bij de Nagu in dienst 
was, nog geregeld deel nam aan bijeenkom
sten van zijn vroegere collega's officieren, 
die met verzoekers betrekking tot de Nagu 
bekend waren; 

0. dat het dan ook geenszins onaanneme
lijk voorkomt, dat verzoeker, aan wiens po
litieke betrouwbaarheid en anti-Duitsche ge
zindheid, volgens verschillende overgelegde 
schriftelijke verklaringen, niet viel, noch valt 
te twijfelen en die zich gedurende de oor
logsdagen in Mei 1940 en daarop volgende 
periode, volgens schriftelijke verklaring van 
zijn superieuren heeft gedragen als van een 
goed Nederlandsch officier verwacht kan 
worden, voormelde betrekkingen heeft aan
vaard binnen het kader van het onder
grondsch verzet; 

0 . dat zulks te meer aannemelijk wordt, 
indien verzoeker, gelijk hij stelde, in 1940/41 
aangesloten was bij "Vrij Nederland" en bij 
den Militairen Inlichtingendienst en de hem 
thans verweten werkzaamheden in overleg 
met die organisaties verrichtte, voortzette, 
wijzigde of beëindigde; 

0 . dat in dit verband door den bovenge
noemden getuige A onder eede is verklaard, 
dat hij geheel volhardt bij de hem voorgele
zen schriftelijke verklaring, voorzoover ten 
dezen van belang, luidende: ,,In Mei 1943 
was ik genoodzaakt onder te duiken in ver
band met verleende hulp aan een lid van de 
,.Royal Canadian Airforce". omdat genoem
de Canadees door de Duitschers werd ge
pakt en deze mijn adres noemde. D irect heb 
ik toen mijn woonplaats verlaten en ben 
naar den H aag e:egaan, alwaar ik mij na 
eenige weken in verbinding stelde met Mr. 
X. Nadat ik hem mijn geschiedenis had ver
teld, zegde hij mij zijn volledige medewer
king toe, terwijl hij bovendien beloofde een 
goede schuilplaats voor mij op te zoeken (in 
Limburg). In het najaar van 1943, eenige 
weken. nadat ik bij Mr. X was geweest, belde 
ik hem op, waarbij hij mij verzocht, eenige 
dagen later bij hem aan te komen, aan welk 
verzoek ik onmiddellijk gevolg heb gegeven. 
Toen ik op den afgesproken datum bij hem 
kwam, werd ik door hem in kennis gebracht 
met een mij onbekenden heer, welke zooals 
gebruikelijk, zijn naam niet noemde. Ik ver
telde toen den mij onbekenden heer, ten 
huize van Mr. X, mijn geval en deze deelde 
mij toen mede, dat hij voor mij een schuil
plaats had in Limburg. Later is mij gebleken, 
dat de mij onbekende heer de heer B was , 
van een illegale organisatie". 

0. dat eene overgelegde schriftelijke ver-
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klaring van C luidt als volgt: ,,Ik was sedert 
omstreeks September. October 1942 aange
sloten bij den Militairen inlichtingendienst 
M. 13. In dit verband heb ik omstreeks eind 
1942 kennis gemaakt met zekeren heer B, die 
aangesloten was bij den M.I.D. Deze heeft 
mij verteld, dat met hem in het kader van 
de M.I.D. samen werkte Mr. X, die inlich
tingen verschafte o.a. verkregen bij Duitsche 
instanties. Kort daarop ben ik eerunaal met 
den heer B ten kantore van Mr. X geweest, 
waar ik aanwezig was bij een onderhoud, het
welk handelde over de verdedigingswerken 
rond Scheveningen. Later heb ik het contact 
met B verloren, aangezien ik in een andere 
groep werkzaam was". 

0. dat D. schriftelijk verklaart : ,,Het is 
mij bekend, dat Mr. X in de bezettingsjaren 
een verzameling maakte van stukken en be
scheiden, welke hij bij het Rijkscommissa
riaat e1,1 de Nagu had bemachtigd, met het 
doel deze na den oorlog met Duitschland te 
bevoegder plaatse af te geven. Ook is het 
mij bekend, dat de heeren B en E in de jaren 
1941-1943 herhaaldelijk te zijnen kantore 
kwamen voor besprekingen in verband met 
ondergrondsche activiteit. Ik werd hier hoe
genaamd buiten gehouden. dat ging altijd 
zeer geheimzinnig in zijn werk, zoodat ik 
geen finesses weet. Wet weet ik, dat de hee
ren B en X begin 194_~ voor een schuilplaats 
in Limburg hebben gezorgd ten behoeve van 
A, die door de Duitschers gezocht werd, om
dat hij een neergeschoten Canadeesch vlie
ger in zijn huis verborgen had gehouden. Het 
is mij ook bekend, dat de Joodsche familie 
N. te W., ten deze reeds door de Duitschers 
naar huize Windekind was weggevoerd, door 
tusschenkomst van Duitsche relaties van 
Mr. X weer naar huis is teruggebracht. Ik 
heb hieraan toevallig ook zelf medegewerkt, 
zoodoende is dit mij bekend. Mr. X heeft 
hiervoor nimmer eenige betaling ontvangen, 
hoewel de familie N. hem overigens vreemd 
was. Mr. F. is te onzen huize ondergedoken 
geweest, doch is toen tegen het uitdrukkelijk 
advies van Mr. X in, nog naar een conferen
tie gegaan, waar hij gearresteerd werd. Ook 
G. heeft Mr. X eenige weken als onderduiker 
in huis gehad omstreeks Juli 1942, toen deze 
zich als Jood moest melden voor transport 
naar Westerbork, Mr. X heeft toen gezorgd 
dat hij tot halfjood werd verklaard, zoodat 
hij zich daarna zonder ster vrij kon bewe
gen. Op het gebied van Joodsche zaken had 
Mr. X het in de practijk zeer druk en werkte 
met veel succes. In het algemeen gesproken, 
kan ik verklaren, dat Mr. X gedurende den 
geheelen bezettingstijd ten gunste van de ge
allieerde zaak heeft gewerkt en zijn sym
pathieën geheel aan die zijde lagen". 

0. dat aan ondergeteekende uit van de 
meest bevoegde zijde verkregen inlichtingen 
is gebleken, dat de hiervoren meergenoemde 
B, die op 22 Juni 1g44 dç,or de Duitschers 
gearresteerd en vermoedelijk op s Sept. 1944 
te Vught is gefusilleerd, werkzaam is ge
weest in een inlichtingengroep, die geduren
de den bezettingstijd samenwerkte met het 

Bureau Inlichtingen der Nederlandsche Re
geering te Londen en zich voornamelijk toe
legde op het verzamelen en verzenden van 
militaire inlichtingen aan gemeld Bureau; 
dat verschillende zendingen van voormelde 
groep dit Bureau hebben bereikt; dat, toen 
de leider van voormelde groep op een ge
geven oogenblik door de Duitschers werd ge
arresteerd, B diens taak heeft overgenomen 
in samenwerking met een vrouwelijke mede
werkster; 

0. dat op grond van het vorenstaande in 
onderling verband en van hetgeen overigens 
onbetwist ten requeste is gesteld, kan worden 
aangenomen, dat verzoeker, de gewraakte 
betrekkingen aanvaardende en vervullende, 
zij het ook zonder opdracht van de Neder
landsche regeering, welke in de gegeven om
standigheden bezwaarlijk te verkrijgen ware 
geweest, daarbij, hoewel schijnbaar ten dien
ste van den vijand, niettemin in werkelijk
heid heeft gehandeld met zoodanige bedoe
ling en met zoodanige gevolgen, dat de han
delingen hem niet tot oneer moeten worden 
aangerekend en verzoeker daardoor dan ook 
niet geacht kan worden inbreuk te hebben 
gemaakt op de eer van den stand der advo
caten en van dien der procureurs; 

0. enz.; 
0. dat, al het vorenstaande in aanmerking 

genomen, geen termen aanwezig schijnen om 
verzoeker uit de balie te verwijderen; 

Cqncludeert, dat de H. R. de bestreden 
beslissing, behalve voor wat betreft de sub 1 

en sub 2 genoemde klachten. welke den R . 
v. T . geen aanleiding tot het nemen van 
eenigen maatregel hebben gegeven, zal ver
nietigen en zal besluiten, aan verzoeker geene 
straf op te leggen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien de conclusie van den Procureur

Generaal, enz.; 
Zich vereenigende met die conclusie en de 

gronden, waarop zij berust, overnemende : 
Vernietigt de beslissing van den R. v. T. 

van 19 Maart 1946. 
Besluit aan verzoeker geene straf op t e 

leggen. (N. J.) 

24 Juli z946. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 36 j 0

• art. 37). 
Nu het besluit van het provinciaal be

stuur tot gedeeltelijke goedkeuring van 
het uitbreidingsplan, bij welk besluit een 
tevoren genomen besluit werd inget rok
ken, is genomen binnen den bij art. 3 7, 
se lid gestelden termijn, kan tegen dit 
besluit geen bezwaar bestaan. 

Het plan kan ook voor de in bevol
king achteruitgaande gemeente niet te 
groot worden geacht, daar de t e ver
wachten daling van het woningbezet
tingscijfer een toeneming van het aan
tal woningen ook bij gelijkblijvende be
volking waarschijnlijk maakt en het plan 
plaats biedt aan een aantal woningen, 
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hetwelk met de in de naaste toekomst te 
verwachten behoefte in overeenstem
ming is. Het plan zal ook niet tot over
matige kosten voor de gemeente leiden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen ingesteld 

door 1 °. Mejuffrouw A. van Calcar te Ezinge, 
en 2 ° . Mevrouw de Weduwe M. A. van Cal
car~Bolt te Groningen, c.s., tegen het be
sluit van den Commissaris der provincie 
Groningen waarnemende de taak der Gede
puteerde Staten, van 13 Maart 1944, no. 
248/C, 1e afdeeling, houdende gedeeltelijke 
goedkeuring van de bij besluit van den bur
gemeester van Ezinge van 2 September 1943 
vastgestelde herziening van het plan van 
uitbreiding c.a. voor de gemeente Ezinge; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 April 1946, No. 28; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Openbare Werken en Wederoobouw van 5 
Juli 1946, No. 3487M/P.B.R., afdeeling 
Volkshuisvesting; 

0. dat de burgemeester van Ezinge, waar
nemende de taak van den raad dezer ge
meente, bij zijn besluit van 2 September 
1943 onder meer heeft vastgesteld de her
ziening van het plan van uitbreiding, be
staande uit a) het plan in hoofdzaak der ge
heele gemeente met de in kaart gebrachte 
wegprofielen, b) de plannen in onderdeelen 
voor de dorpen Ezinge, Feerwerd en Garn
werd en c) de bebouwingsvoorschriften; 

dat de Commissaris der provincie Gronin
gen, waarnemende de taak der Gedeputeer
de Staten dier provincie bij zijn besluit van 
13 Maart 1944, No. 248/C, re afdeeling on
der intrekking van het besluit van 17 Ja
nuari 1944, No. 248/DD, re afdeeling, goed
keuring heeft onthouden aan vorengenoemd 
plan, voorzoover het zich uitstrekt over de 
perceelen, sectie A. nrs. 715, 714, 700, 178, 
407, 582, 588, 701, sectie B. nrs. 587, 588, 
991 en de aangrenzende perceelen tot en met 
984 en overigens goedkeuring aan dit plan 
heeft verleend; 

dat de Commissaris daarbij, na ingewon
nen advies van den Inspecteur van de Volks
huisvesting van 3 December 1943, No. 
4887/,4 en van 15 Februari 1944, No. 5019, 
en van den Hoofdingenieur van den Provin
cialen Waterstaat van 7 Januari 1944, No. 
119, en van 2 Maart 1944, No. r 114, onder 
meer heeft overwogen, dat tegen het plan 
bezwaren bij hem zijn ingebracht door Me
vrouw M. A. Bolt, weduwe van Mr. F. van 
Calcar te Groningen, C . yan Calcar te Ezin
ge, H . van Calcar te Groningen en W. van 
Calcar te Groningen, voor wat betreft op
neming in het plan van gedeelten van de 
perceelen sectie B 437, n8, 741, 725 en 435, 
en Mejuffrouw A. van Calcar te Ezinge voor 
wat betreft opneming in het plan van per
ceel B 960; dat aangezien de vastgestelde 
herziening van het plan van uitbreiding op 
9 September 1943 ter secretarie der gemeen
te Ezinga voor een ieder ter inzage is gelegd 

en de bezwaarschriften op respectievelijk r 
November en 6 October 1943 ter provinciale 
griffie zijn ontvangen, de bezwaren binnen 
den door de wet gestelden termijn zijn inge
bracht; dat de reclamanten zich indertijd 
met bezwaren tegen het ontwerp van het 
plan tot den burgemeester hebben gewend 
en deze de bezwaren van de reclamanten in 
behandeling heeft genomen; dat de adressan
ten mitsdien in hun bezwaren tegen het on
derhavige plan ontvankelijk zijn; dat Me
vrouw de weduwe Van Calcar-Bolt, C. H. 
en W. van Calcar en A. van Calcar den om
vang van de ontworpen uitbreiding van 
Ezinge, gelet op het feit, dat de bevolking in 
de gemeente Ezinge de laatste jaren terug
loopt, te groot achten, dat in het plan huns 
inziens te veel plantsoen is voorzien, dat, naar 
zij verder betoogen, uitvoering van de ont
worpen omlegging van het Oldehoofsche ka
naal en den aanleg van de geprojecteerde 
brug zeer kostbaar zullen zijn, dat aankoop 
of onteigening van de voor de uitvoering be
noodigde gronden duur zal blijken te zijn, in 
verband met de goede kwaliteit van deze 
gronden en de wegens bedrijfsschade uit te 
keeren schadeloosstellingen; dat zij ten slotte 
bezwaar hebben, dat zij bij de uitvoering van 
het plan afstand zullen moeten doen van een 
gedeelte van hun gronden; dat echter naar 
het oordeel van hem, Commissaris, het aan
tal woningen in het dorp Ezinge ongeveer 
160 bedraagt, terwijl in het thans vastge
stelde plan van uitbreiding ruimte is voor 
ongeveer 60 woningen; dat dit laatste getal, 
gezien het groote gemiddelde aantal personen 
per woning in Ezinge (.1.7) en gelet op het 
aantal slechte woningen, die te zijner tijd 
vervangen zullen dienen te worden door 
nieuwe, niet als te hoog kan worden aange
merkt; dat door hem, Commissaris, de op
pervlakte plantsoen, die in het plan is aan
gegeven, niet te groot wordt geacht; dat de 
omlegging van het Oldehoofsche kanaal en 
de bouw van een brug ter ontsluiting van het 
ontworpen dorpsgedeelte niet achterwege 
zullen kunnen blijven; dat inderdaad de uit
voering van het plan voor Ezinge kostbaar 
zal zijn, maar dat voor dit dorp bezwaarlijk 
een plan zal kunnen worden vastgesteld, 
waarvoor dit bezwaar niet zal gelden; dat de 
uitbreiding voor Ezinge r:1ede ter beperking 
der kosten is voorzien over de gronden tus
schen het Oldehoofsche kanaal en den Al
lersmaweg ; dat alsdan immers voor de ont
sluiting der gronden gebruik zal kunnen wor
den gemaakt van d en reeds bestaanden Al
lersmaweg, aan welken weg zal kunnen wor
den gebouwd; dat, zoolang niet tot uitvoe
ring van het plan wordt overgegaan, de 
adressanten hun in dat plan begrepen gron
den op dezelfde wijze kunnen blijven gebrui
ken als zij tot dusver hebben gedaan; dat, als 
de uitvoering van 't plan op de gronden van 
de adressanten wordt aangevat, deze gronden 
zullen moeten worden aangekocht of ont
eigend en aan de adressanten dan de schade, 
die zij lijden, volledig zal worden vergoed; 
dat de tegen het plan aangevoerde bezwaren 
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door hem, Commissaris, derhalve onge
grond worden geacht; dat het plan van uit
breiding zich ook uitstrekt over de perceelen 
sectie A, nos. 715, 714, 700, 178, 407, 582, 
588, 701, sectie B , nos. 587, 588, 991 en de 
aangrenzende perceelen tot en met 984; dat 
deze perceelen tot de bebouwde kom van het 
dorp Ezinge behooren, zoodat zij, daar zij 
overigens niet nauw verband houden met de 
ontworpen uitbreiding van het dorp Ezinge, 
ten onrechte in het plan zijn betrokken ; dat 
tegen goedkeuring van het plan, voorzoover 
het zich over deze perceelen uitstrekt, be
zwaar bestaat; dat overigens het plan met de 
bebouwingsvoorschriften kan worden goed
gekeurd; dat de burgemeester aanvankelijk 
bebouwingsvoorschriften heeft ingezonden, 
waartegen bij hem, Commissaris, bezwaren 
bestonden, doch dat hier van een expeditie
fout sprake was en de burgemeester deze 
bebouwingsvoorschriften nader door de juiste 
voorschriften heeft vervangen; 

dat van deze beslissing Mejuffrouw A. van 
Calcar, te Ezinge, Mevrouw de Weduwe M. 
A. van Calcar-Bolt, te Groningen, C. van 
Calcar, te Ezinge, H. van Calcar te Gronin
gen en Mevrouw W. de Groot-van Calcar, 
te Enschede, in beroep zijn gekomen; 

dat de appellanten de meening zijn toege
daan, dat de Commissaris der provincie Gro
ningen niet gerechtigd was bij zijn voormeld 
besluit van 13 Maart 1944 zijn besluit van 
17 Januari van hetzelfde jaar, No. 248/DD 
te herroepen; dat het uitbreidingsplan in 
strijd is met de wet, aangezien artikel 36 der 
Woningwet bepaalt, dat het plan voor ten 
hoogste 10 jaren wordt vastgesteld en de ach
teruitgang in de bevolking in de laatste hal
ve eeuw het onaannemelijk maakt, dat in het 
tijdvak, eindigend in 1953, een zoo groote be
hoefte aan nieuwe woningen zal ontstaan, 
dat dit uitbreidingsplan noodzakelijk zou 
zijn; dat het besluit van den Commissaris 
voormeld dan ook in wezen afwijkt van het 
besluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken van 
7 November 1942, waarbij aan het uitbrei
dingsplan, door den burgemeester van de ge
meente Smallingerland vastgesteld voor het 
dorp Rottevalle, goedkeuring werd onthou
den, op de overweging, dat het plan in ver
band met de geringe bevolkingstoename te 
groot moest worden geacht; dat het plan in 
strijd is met de belangen van hen, appellan
ten, aangezien zij groote schade zullen lijden, 
doordien de bedrijfsgebouwen niet meer in 
verhouding zullen staan tot hetgeen zal over
blijven van de hun in eigendom toebehooren
de perceelen; dat onder meer door de, op 
grond van het voorafgaande te verwachten, 
hooge onteigeningskosten en op grond van de 
overige door hen reeds bij den Commissaris 
aangevoerde argumenten het plan ondoel
matig is; dat een eenvoudige oplossing voor 
eventueele uitbreiding zou zijn te verkrijgen 
door gebruik te maken van de bereidheid 
van den eigenaar van gronden, gelegen aan 
de noordzijde van den Allersmaweg, deze te 
verkoopen; dat bij noodzakelijke vervanging 

van oude woningen door nieuwe zulks kan 
geschieden zonder uitbreiding van het dorp, 
aangezien op de bestaande erven nieuwe wo
ningen kunnen worden gebouwd; 

0. ten aanzien van de door alle appellan
ten opgeworpen vraag, of de Commissaris ge
rechtigd was om zijn besluit van 17 Januari 
1944, No. 248/DD, xe afdeeling, bij zijn vo
rengemeld besluit van 13 Maart 1944 in te 
trekken en hierbij de gevraagde goedkeuring 
te ver!eenen, dat, nu het bestreden besluit 
van den Commissaris binnen den bij artikel 
37, se lid, der ,Woningwet gestelden termijn 
is genomen, tegen het uitvaardigen van dit 
besluit, waarbij alsnog gedeeltelijk goedkeu
ring aan het plan werd verleend, geen , be
zwaar kon bestaan, aangezien de juiste be
bouwingsvoorschriften gedurende den daar
voor vastgestelden termijn voor een ieder ter 
inzage hebben gelegen en deze slechts tenge
volge van een verzendingsfout niet tijdig ter 
goedkeuring aan den Commissaris zijn ge
zonden, terwijl tegen de bebouwingsvoor
schriften zelve door geen der appellanten 
bezwaren zijn ingebracht; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat het plan 
niet te groot kan worden geacht, aangezien 
Wij met den Inspecteur-Gen. van de Volks
huisvesting van oordeel zijn, dat, voor wat 
betreft het eigenlijke dorp Ezinge, de te ver
wachten daling van het woningbezettings
cijfer een toeneming van het aantal woningen 
ook bij gelijkblijvende bevolking waarschijn
lijk maakt en het plan plaats biedt aan een 
aantal woningen, hetwelk met de in de naas
te toekomst te verwachten behoefte in over
eenstemming is; 

dat voorts op grond van de ingewonnen 
ambtsberichten de in het plan betrokken 
gronden als het meest aangewezen voor de 
uitbreiding van het dorp moeten worden be
schouwd, aangezien door deze gronden hier
toe te bestemmen de bestaande bebouwing 
langs den Allersmaweg met dezulke langs de 
zuidwestelijke zijde van het Oldehoofsche 
Diep in verband zal worden gebracht, terwijl 
op deze wijze ook het contact met het oudste 
gedeelte van het dorp voldoende is verze
kerd; 

dat is gebleken, dat andere meer onmid
dellijk bij het oude dorpsgedeelte aanslui -
1:ende terreinen voor de uitbreiding niet in 
aanmerking komen, omdat zij door afgraving 
een te lage ligging voor bouwterrein hebben 
gekregen en dat de door de appellanten voor
gestelde wijziging van het uitbreidingsplan, 
welke beoogt gronden ten noorden van den 
Allersmaweg voor de uitbreiding van het 
dorp te bestemmen, te geringe uitbreidings
mogelijkheden zou bieden en zoowel het lan
delijk karakter als het dorpsbeeld door d e 
alsdan te verwachten lintbebouwing zeer zou 
schaden; 

dat op grond van de hiervoren vermelde 
ambtsberichten aangenomen kan worden, dat , 
de bij verwerkelijking van het plan voor de 
gronden te betalen koopsom, of, indien de 
eigenaren niet bereid zijn deze gronden aan 
de gemeente te verkoopen dan wel geen over-
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eenstemming omtrent den koopprijs kan wor
den bereikt, de bij onteigening toe te ken
nen schadeloosstelling niet tot overmatige 
kosten voor de gemeente zal leiden, terwijl 
evenmin de in het plan voor plantsoen be
stemde oppervlakte onnoodige kosten zal 
medebrengen; 

dat wat nog in het bijzonder het beroep 
van Mejuffrouw A. van Calcar betreft, vast 
is komen te staan, dat door de bestemming, 
welke aan het aan appellante toebehoorende 
perceel B g6o zal worden gegeven, geen scha
de aan een boerenbedrijf zal worden toege
bracht, aangezien de in de nabijheid van het 
perceel gelegen boerenwoning van de appel
lante reeds sedert geruimen tijd slechts tot 
woning dient en voor het overige het perceel 
B g6o is verhuurd en niet meer kan worden 
beschouwd als met de behuizing één geheel 
uit te maken; 

dat de bezwaren van deze appellante der
halve niet steekhoudend zijn te achten; 

dat, wat het beroep van de appellanten 
de Weduwe M. A. van Calcar-Bolt c.s. be
treft, door de bestemming van een gedeelte, 
groot ongeveer 2.75 hectaren, der aan de 
appellanten toebehoorende perceelen, welke 
tezamen een oppervlakte hebben van 19.48.90 
hectaren, inderdaad schade zal worden be
rokkend aan het boerenbedrijf van de ap
pellanten; 

dat in verband met de eischen van doel
matigheid, aan het plan te stellen, de ver
melde bestemming van een deel dezer per
ceelen echter niet vermeden kan worden; 

dat de appellanten hierdoor echter pas 
schade zullen ondervinden, wanneer de ge
meente tot verwerkelijking van het plan zal 
overgaan en alsdan het hierbedoelde gedeelte 
van de perceelen der appellanten zal moeten 
worden gekocht of onteigend, waarbij alle 
door de appellanten te lijden schade, welke 
mede bedrijfsschade omvat, aan hen zal wor
den vergoed; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
de beide beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Openbare Werken en 

Wederopbouw is belast enz. 
(A.B.) 

.20 Augustus 1946. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Handelsnaamwet art. 6). 

Nu 2 Juni 1g46 een Zondag was en het 
verzoekschrift op ., Juni 1946 bij de 
Rechtbank is ingediend, is het hooger 
beroep tege_n 's Kantonrechters beslis
sing van 2 Mei 1946 tijdig ingesteld. 

VERZOEKSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen : 
de Naamlooze Vennootschap Exploitatie 

Maatschap pij Gebr. Brinkmann, gevestigd 
en kantoorhoudende te Haarlem, (adv. Mr. 
W. F. W ery); 

dat verzoekster zich bij verzoekschrift dd. 
5 Januari 1946 gewend heeft tot den Kan-

tonrechter te Haarlem met het verzoek om 
op grond van art. s der Handelsnaamwet 
S. 1921 nr. 842, S. Polak, weduwe van L . 
Brinkman, en H . Brinkman, meerderjarig 
en ongehuwd, beiden wonende te Haarlem 
en aldaar aa n het Plein nr. 16 te zamen 
handelende onáe r den naam "Café-Restau
rant Brinkman" te veroordeelen om wijzi
ging in haar voormelden handelsnaam aan 
te brengen; 

dat de Kantonrechter voornoemd bij zijn 
beschikking dd. 2 Mei 1946 verzoekster 
niet-ontvankelijk heeft verklaard in haar 
voormeld verzoek; 

dat verzoekster op 3 Juni 1946 bij de 
Arr.-Rechtbank te Haarlem in hooger be
roep is gekomen van opgemelde beschikking 
des Kantonrechters; 

dat de Rechtbank daarop terstond. dus 
zonder partijen gehoord of behoorlijk opge
roepen te hebben, bij haar beschikking van 
13 Juni 1946 verzoekster niet-ontvankelijk 
heeft verklaard in het door haar ingestelde 
beroep, op grond dat dit niet geschied was 
binnen een maand na den dag der beslis
sing van den Kantonrechter; 

dat de Rechtbank daardoor, naar ver
zoeksters meening geschonden, althans ver
keerd toegepast heeft art. 6 der Handels
naamwet voormeld: 

1 °. omdat aldaar bepaald is, dat een 
verhoor, respectievelijk behoorlijke oproe
ping van partijen aan de beschikking van 
den appèlrechter vooraf moet gaan; 

2 °. omdat, nu de laatste dag van den 
appèltermijn (2 Juni 1946) op een Zondag 
viel en inlevering van het appèlrequest ter 
Griffie der Rechtbank op dien dag onmo
gelijk was, het hooger beroep nog tijdig en 
geldig kon worden ingesteld op Maandag 3 
Juni 1946, vermits een bij de wet vastge
stelde termijn niet door een reglementaire 
bepaling (Sc. art. 68 van het Reglement 
nr. 1) kan worden verkort. Ter adstructie 
hiervan moge verzoekster verwijzen naar de 
navolgende uit$praken van Uwen Raad: 22 
Juli 1907, W. 8585, 12 Februari 1934, W. 
12701, 17 Juli 1934, W . 12936, N. J . 1934, 
blz. 16n; 

dat verzoekster daarom tegen de voor
schreven beschikking der Arr.Rechtbank te 
Haarlem dd. 3 Juni 1946 beroep in cassatie 
instelt wegens schending, althans verkeerde 
toepassing der aangehaalde wetsbepaling. 

Met eerbiedig verzoek de aangevallen be
schikking te vernietigen met zoodanige ver
dere beslissing als Uw Raad zal vermeenen 
te behooren. 

BESCHIKKING. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat art. 6 van de Handelsnaamwet in 

zijn vierde lid bepaalt, dat binnen één 
maand na den dag der beslissing van den 
Kantonrechter hooger beroep kan worden 
ingesteld bij de Arr.-Rechtbank; 

dat te dezen de Kantonrechter te Haar
lem heeft beslist op 2 Mei 1946, terwijl de 
voorziening in beroep heeft plaats gevonden 
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bij een op Maandag 3 Juni 1946 bij de 
Rechtbank aldaar ingediend verzoekschrift; 

dat 2 Juni 1946 een Zondag was, waarop 
in verband met art. 89 van Reglement I de 
griffie van de Rechtbank gesloten was en 
dus een verzoekschrift niet kon worden in
gediend; 

dat het verzoekschrift alsdan op 3 Juni 
1946 nog tijdig is ingediend, omdat, zou men 
anders oordeelen, voor de appelleerende 
partij de wettelijke termijn zou zijn ver
kort; 

dat mitsdien de tweede in het middel ver
vatte grief gegrond is, in verband waarmee 
over de eerste grief niet behoeft te worden 
beslist; 

Vernietigt de beschikking van de Arr.
Rechtbank te Haarlem van 13 Juni 1946; 

Verwijst de zaak naar die Rechtbank ter 
afdoening op het bestaande beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Mr. Rombach.] 

(N. J.) 

2 September 1946. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Armenwet 
art. 20; Ambtenarenwet 1929 art. 58, ze 
lid). 

B. en W. van de gemeente W. hebben 
bij het bestreden besluit van 21 Nov. 
1g44 ingetrokken het besluit van den 
toenmaligen burgemeester van W. d.d. 
23 April 1942 tot benoeming van V. tot 
ontvanger van het Burgerlijk Armbe
stuur. De intrekking berustte op dezen 
grond, dat de Burgemeester het Armbe
stuur niet had gehoord, alvorens de be
noeming te doen. 

Het bestreden besluit is geen ontslag
besluit, doch een intrekkingsbesluit. Dit 
onderscheid is van belang, daar in het 
eerste geval de op 21 Nov. 1944 geldende 
voorschriften betreffende ontslag beslis
send zouden zijn, in het tweede echter 
de op 23 April 1g42 vigeerende bepalin
gen nopens benoeming. 

Op 23 April 1942 bevatte het regle
ment van het Burgerlijk Armbestuur nog 
niet een voorschrift, dat het Bestuur 
moest worden gehoord. Een aanvulling 
van dat reglement in dien zin was wel 
door den Burgemeester gemaakt, doch 
niet door den toenmaligen Commissaris 
der Provincie goedgekeurd. Eerst een 
nadien ontworpen en gewijzigde aanvul
ling van voormelde strekking is later 
goedgekeurd. 

Uitspraak in zake: 
De rechtverkrijgenden van wijlen J. W. V., 

in leven wonende te M., eischer in hooger 
beroep, 

tegen: 
het College van B. en W. van W., gedaagde 
in hooger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat B. en W. van W., ter waarneming 

van den taak van den Raad dezer gemeente, 
bij besluit van 21 November 1944 - gezien 
het besluit van H.H. K. (toenmaals Burge
meester van W.) van 23 April 1943, no. 
27/42 E, waarbij J. W. V. werd benoemd tot 
ontvanger van het Burgerlijk Armbestuur 
dezer gemeente; overwegende, dat dit be
sluit daarom vernietigbaar is, omdat H. H. 
K. niet op wettige wijze de taak van den 
Raad van de gemeente W. waarnam; dat der
halve op regelmatige wijze in de op I Mei 
1942 ontstane vacature van ontvanger van 
het Burgerlijk Armbestuur moet worden 
voorzien - hebben besloten met ingang van 
1 Januari 1945 bovengenoemd besluit van 
H. H. K., no. 27/42 E, in te trekken; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Roer
mond bij uitspraak van 12 Maart 1946 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- het door J. W. V. tegen vorenbedoeld be
sluit van 21 November 1944 ingestelde be
roep ongegrond heeft verklaard; 

0. dat J. W. V. - toenmaals nog in leven, 
doch op II Juni 1g46 overleden - van die 
uitspraak tijdig in hooger beroep is gekomen 
en op de bij beroepschrift aangevoerde gron
den heeft verzocht met vernietiging van die 
uitspraak het besluit van B. en W. van W. 
dd. 21 November 1944 nietig te verklaren, 
althans te vernietigen, met handhaving van 
hem in zijn functie als ontvanger van het 
Burgerlijk Armbestuur van W.; 

0. dat gedaagde, vertegenwoordigd als 
bovenvermeld, op de in de contra-memorie 
gestelde gronden heeft geconcludeerd, dat 
het dezen Raad moge behagen de uitspraak, 
waarvan beroep, te bevestigen; 

In rechte: 
0. dat het onderhavige geding zijn beslis

sing vindt door het antwoord op de vraag of 
het bestreden besluit - hetwelk is een be
sluit, genomen ten aanzien van J. W. V. als 
ontvanger van het Burgerlijk Armbestuur te 
W., derhalve als ambtenaar in den zin van 
art. 1, lid 1, der Ambtenarenwet 1929 - op 
een der gronden, aangegeven in art. 28, lid 1, 

dezer wet, kan worden aangevochten; 
0. dat bij dit besluit is ingetrokken het 

daarin aangehaalde besluit van 23 April 1943 , 
waarbij V. tot vorengenoemde functie was 
benoemd; 

0. dat, daargelaten of dit neerkomt, zoo
als de eerste rechter overweegt, op het ver
leenen van ontslag aan V., het aangevallen 
Besluit in elk geval niet is een ontslagbesluit 
- en dit ook niet is geworden of kunnen 
worden door een nader besluit van gedaagde 
van 13 December 1g44 tot "bekrachtiging" 
van hetzelve, ook al betitelt gedaagde daar
bij dat besluit van 21 November 1944, ten 
onrechte als een ontslagbesluit - doch is en 
blijft een besluit tot intrekking van een be
noeming, hetwelk voor de beantwoording 
van de hiervoren gestelde vraag van beslis
sende beteekenis kan zijn; 

0. toch dat het verleenen van ontslag aan 
een ambtenaar als V. was, allereerst onder-
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worpen is aan algemeen verbindende voor
schriften, in acht te nemen bij ontslag, zoo
als deze luiden en van kracht zijn ten tijde 
van het nemen van zoodanig besluit, doch 
dat voor de beoordeeling van de rechtsgel
digheid van een besluit tot intrekking van 
de benoeming van zoodanigen ambtenaar -
op grond dat de benoeming onwettig zou zijn 
geschied - van overwegend belang zijn de 
wettelijke bepalingen, vigeerend en in acht 
te nemen op het tijdstip, dat de benoeming 
plaats had; 

0 . nu dat in het bestreden besluit als grond 
voor de intrekking is opgegeven, dat H. H. 
K. (de toenmalige Burgemeester van W.) 
niet op wettige wijze de taak van den Raad 
dier gemeente waarnam, toen hij V. benoem
de, waarmede - naar, blijkens de stukken, 
gedaagde nader heeft te kennen gegeven -
is bedoeld, dat die Burgemeester, waarne
mende de taak van genoemden Raad, vóór 
die benoeming - zulks volgens gedaagde in 
strijd met het Reglement voor het Burgerlijk 
Armbestuur te W. - dit Bestuur niet heeft 
gehoord, en dat de benoeming dus niet wettig 
heeft plaats gehad; 

0. dat ged. zich te dezen met name beroept 
op het besluit van dien Burgemeester, dd. 
13 April 1g42, houdende wijziging van voor
noemd Reglement o.m. in dien zin, dat bij de 
benoeming o.a. van een Ontvanger buiten de 
leden van het Burgerlijk Armbestuur, dit 
bestuur door den Burgemeester, waarnemend 
de taak van den Raad, moet worden gehoord; 

0. dat vaststaat, dat het Burgerlijk Arm
bestuur bij de benoeming van V. tot ont
vanger, buiten de leden, inderdaad niet is 
gehoord, doch dit naar 's Raads oordeel ook 
niet noodig was; 

0. immers dat vorenbedoeld besluit van 
13 April 1g42 nimmer de, krachtens art. 20 
der Armenwet vereischte, goedkeuring van 
den toenmaligen Commissaris der Provincie 
Limburg heeft verkregen; 

0. dat zoodanige goedkeuring wel is ver
leend, n .l. op 12 Juni 1g42, aan het besluit 
van dien Burgemeester, waarnemend de taak 
van den Raad, dd. 6 Juni 1942, waarbij, met 
intrekking van zijn besluit van 13 April 1942, 
in art. 6 van het Reglement van het Burger
lijk Armbestuur te W. - zooals dit laatstelijk 
was gewijzigd bij Raadsbesluit van 30 Maart 
1922 - een wijziging is aangebracht, hou
dende o.m. dat de ontvanger, het Burgerlijk 
Armbestuur gehoord, door den Burgemees
ter, ter waarneming van de taak van den 
Raad, zoowel uit als buiten de leden van dat 
bestuur kan worden benoemd; 

O. dat derhalve ten tijde van de benoe
ming van V. met ingang van 1 Mei 1942, bij 
besluit van 23 April 1g42, toepasselijk was 
meergenoemd Reglement, zooals dit op 
laatstgenoemden datum sinds de wijziging 
van 30 Maart 1922 luidde en van kracht was; 

O. nu dat in dat Reglement niet eenige be
paling voorkwam, krachtens hetwelk bij -~e 
benoeming van een ontvanger het BurgerhJk 
Armbestuur zou moeten worden gehoord 
door den Raad, c.q. den Burgemeester, ter 

waarneming van de taak van den Raad, lui
dende integendeel art. 6, lid 2, tweede zin
snede van dit Reglement: ,,Lidmaatschap 
wordt niet vereischt voor den Ontvanger, die 
wordt benoemd, geschorst en ontslagen doo r 
den Gemeenteraad"; 

0. dat, ten tijde van de benoeming van V. 
tot ontvanger, de Burgemeester van W . voor
benoemingen, als deze, waarnam de taak van 
den Raad der gemeente W.; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat die 
benoeming kon en mocht geschieden zonder 
voorafgaand hooren van het Burgerlijk Arm
bestuur en dat met vernietiging van de uit
spraak, waarvan beroep, het ten deze aange
vallen besluit van 21 November 1944 we
gens strijd met voormeld artikel 6, lid 2, 
tweede zinsnede, moet worden nietig ver
klaard; 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart nietig de bestreden beslissing. 

(A.B.) 

7 September 1946. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
72). 

De door het schoolbestuut gevraagde 
medewerking betreft niet, althans niet in 
de eerste plaats, herstel van het onder
werpelijke speelterrein wegens gebreken, 
door het gebruik of onvoldoend onder
houd ontstaan, doch veeleer herstel van 
een bij den aanleg begane, nimmer af
doende verholpen, constructiefout. In 
verband hiermede is deze voorzienin g
aan te merken als een verandering van 
inrichting in den zin van art. 72, Even
wel dient de gevraagde medewerking te 
worden beperkt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den burgemeester van Wonseradeel tegen het 
besluit van den Commissaris en de waarne
mende bestuursraden der provincie Fries
land van 19 Juni 1944, no. 44, 2e afdeeling 
F, waarbij, met vernietiging van het besluit 
van den appellant van 10 Januari 1944, no. 
1.851.2B.06, is bepaald, dat de door het be
stuur der Vereeniging tot bevordering van 
Christelijk Volksonderwijs te Parrega ge
vraagde medewerking voor verandering van 
inrichting van het terrein voor het onderwijs 
in de lichamelijke oefening, behoorend bij 
zijn school voor gewoon lager onderwijs , 
aldaar, alsnog moet worden verleend ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, gehoord, advies van 
24 Juli 1946, No. ::i; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
2 September 1g46, No. 30.478, Afdeeling La
ger Onderwijs; 

0. dat de burgemeester van Wonseradeel , 
waarnemende de taak van den raad dier ge
meente, bii besluit van 10 Januari 1944, no. 
1.851.2B.06, op een aanvrage van het be-
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stuur der bijzondere lagere school, uitgaan
de van de Vereeniging tot bevordering van 
Christelijk Volksonderwijs te Parrega, hou
dende verzoek, op grond van artikel 72 der 
Lager Onderwijswet 1920 medewerking te 
verleenen tot verandering van inrichting van 
het terrein voor het onderwijs in lichamelijke 
oefening, volgens de aanvrage bestaande uit 
een herbetegeling wegens verzakking van het 
terrein, de door het schoolbestuur verlangde 
medewerking heeft geweigerd, uit overwe
ging, dat een terzake ingesteld onderzoek 
heeft uitgewezen, dat het onderwerpelijke 
terrein plaatselijke verzakkingen vertoont, 
waarvan de egalisatie echter gerekend moet 
worden tot de normale onderhoudskosten te 
behooren, zoodat hier sprake is van voorzie
ningen, waarvan de kotle!_l door het school
bestuur uit de vergoeding, bedoeld in artikel 
101 der Lager Onderwijswet 1920 behooren 
te worden bestreden en waarvoor dus niet 
een beroep op art. 72 der wet kan worden 
gedaan ; 

dat, nadat het schoolbestuur van deze be
slissing in beroep was gekomen bij den Com
missaris der provincie Friesland en de waar
nemende bestuursraden, dit college bij be
sluit van 19 Juni 1944, no. 44, 2e afdeeling 
F, met vernietiging van het evenbedoelde 
besluit van den burgemeester heeft uitge
sproken, dat de gevraagde medewerking als
nog behoort te worden verleend, zulks op 
grond van de overweging, dat ingevolge arti
kel 72 der Lager Onderwijswet 1920 re. het 
bestuur eener rechtspersoonlijkheid bezit
tende instelling of vereeniging, welke in eene 
gemeente de inrichting van het gebouw eener 
bestaande bijzondere lagere school wenscht 
te veranderen, tot den raad (burgemeester) 
<lier gemeente eene aanvrage kan richten om 
de ten behoeve van de verandering van in
richting benoodigde gelden te ontvangen; 2e. 
onder verandering van inrichting, als be
doeld sub re., kan begrepen zijn het inrichten 
van terreinen voor het onderwijs in lichame
lijke oefening, dat de door den appellant 
voorgenomen voorziening in de gebreken van 
het onderwerpelijke schoolplein geacht kan 
worden het karakter te dragen van eene ver
andering van inrichting, voorzoover die niet 
betreft herstel van gebreken, door het ge
bruik ontstaan, maar veeleer de toepassing 
alsnog van eene constructie, welke voor de 
bruikbaarheid van het terrein voor het be
oogde doel noodzakelijk was, maar bij de 
eerste inrichting achterwege bleef, dat vol
gens den appellant indertijd bij den aanleg 
van het terrein een fout is gemaakt en vol
gens een bij het beroepschrift overgelegde 
verklaring van E. Feenstra, timmerman te 
Parrega, de voor de ophooging gebruikte 
grondspecie van die kwaliteit is geweest, dat, 
naar de burgemeester mededeelt, de bedoelde 
ophooging - tevens eerste inrichting - van 
het terrein in 1g;10 plaats had, en volgens 
verklaring van den nader gehoorden timmer
man, het euvel der verzakkingen zich al spoe
dig na 1930, .,dus direct na aanleg van het 
terrein" heeft geopenbaard, dat hieruit blijkt, 

dat de constructie van het terrein van den 
aanvang af niet heeft gedeugd en toepassing 
eener nieuwe constructie, bestaande in het 
aanbrengen eener tot dusverre ontbroken 
hebbende zandlaag voor de bruikbaarheid 
van het terrein daarom noodzakelijk moet 
worden geacht; dat zoodanige, als verande
ring van inrichting in den zin van artikel 72 
der wet aan te merken, nieuwe constructie 
niet overschrijdt de normale eischen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen; dat, 
met het oog op het vorengaande, moet wor
den aangenomen, dat de appellant, ter ver
krijging van de medewerking der gemeentf' _ 
terecht een beroep op het evengenoemde 
wetsartikel heeft gedaan en dat, daar de voor
waarden voor inwilliging van het verzoek 
kennelijk waren vervuld, de burgemeester die 
medewerking ten onrechte heeft geweigerd; 

dat van dit besluit de burgemeester van 
Wonseradeel in beroep is gekomen, daarbij 
aanvoerende, dat wel bij den aanleg van het 
terrein een fout is gemaakt en de gebruikte 
specie van die kwaliteit is geweest dat ver
zakking niet kon uitblijven, doch dat hier
tegenover staat, dat bij de afrekening der 
kosten met het schoolbestuur en den aan
nemer van het werk een afspraak is gemaakt, 
welke door de gemeente is nagekomen en 
waarbij de aannemer op zich nam de kuilen 
tusschentijds te verhelpen; 

dat toen reeds de noodzakelijkheid bleek 
het plein nog een of tweemaal te vervloeren 
en door de gemeente voor dit doel aan het 
schoolbestuur in 1930 een bedrag van f 100 
is uitbetaald; dat de gebreken, welke nu zul
len worden hersteld, dus feitelijk reeds door 
de gemeente zijn betaald, zoodat thans de 
herstelkosten uit de vergoeding, ingevolge 
artikel 101 der Lager Onderwijswet 1920 
moeten worden bestreden; dat bovendien het 
aanbrengen van een nieuwe zandlaag geheel 
onnoodig is en alleen ophooging van het ver
zakte gedeelte noodzakelijk en doeltreffend 
is; 

0. dat blijkens de overgelegde ambtsbe
richten de door het schoolbestuur ·gevraagde 
medewerking niet, althans niet in de eerste 
plaats betreft herstel van het onderwerpe
lijke terrein wegens gebreken, door het ge
bruik of onvoldoende onderhoud ontstaan, 
doch veeleer herstel van een bij den aanleg 
begane, nimmer afdoende verholpen con
structiefout; 

dat in verband hiermede deze voorziening 
is aan te merken als een verandering van in
richting in den zin van artikel 72 der Lager 
Onderwijswet 1920 ; 

dat het feit van de afspraak, waarop de ap
pellant een beroep doet, aan de inwilliging 
van de aanvrage niet in den weg staat, al
reeds wijl niet is aangetoond, dat die afspraak 
inhield de gehoudenheid van het schoolbe
stuur om voortaan af te zien van elke aan
spraak op medewerking van het gemeente
bestuur met betrekking tot voorzieningen, 
welke door de gemaakte constructiefout noo
dig mochten worden; 

dat intusschen uit een op verzoek van de 
K 2663 
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Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, door den Bouwkun
dig-Inspecteur van het Lager Onderwijs in
gesteld onderzoek is gebleken, dat de verzak
king van het terrein niet van dien aard is, 
dat een algeheele ophooging van het terrein 
met een zandlaag ter dikte van 10 cm behoeft 
plaats te vinden en dat in hoofdzaak kan 
worden volstaan met een aanvulling van 
zand voor egalisatie en verbetering van den 
waterafvoer op enkele plaatsen; 

dat mitsdien de door het gc:meentebestuur 
te verleenen medewerking tot het laatste 
dient te worden beperkt, terwijl alsdan de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, niet worden overschre
den; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving van het overige van het 

bestreden besluit, dit besluit aldus te wijzi
gen, dat door het gemeentebestuur van Won
~eradeel medewerking dient te worden ver
leend voor de verandering van inrichting 
van het onderwerpelijke terrein, bestaande 
in een aanvulling van zand ter egalisatie en 
verbetering van den waterafvoer op enkele 
plaatsen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

zo September z946. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
97). 

Door art. 1, lid 1, van de beschikking 
van de Secr.-Gen. van Binn. Zaken en 
van Financiën van 6 April 1944 (Stcrt. 
1944 no. 73) is de toelage van 6 %, be
doeld in art. 1 der beschikking van ge
noemde Secr.-Generaal van 27 Dec. 1940 
(Stbl. no. S 432), gewijzigd bij a rt. 4 van 
de beschikking van 28 Nov. 1941, onge
wijzigd gehandhaafd. Deze toelage was 
dus ook voor 1944 gebonden aan de grens 
van f 2000. De in het beroepschrift be
doelde grens van f 2640 voor gehuwden 
en eenige kostwinners heeft slechts be
trekking op de bij de eerder genoemde 
beschikking toegekende toelage van 
10 %. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur van de Vereeniging tot stichting 
en instandhouding van een "School met den 
Bijbel", gevestigd te Gauw, no. 69 (gemeente 
Wijmbritseradeel) tegen de beslissing van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 18 Januari 1946, no. 
B II, onder volgnummer 15, afdeeling L. 0 . 
tot vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld 
in artikel 97 der Lager-Onderwijswet 1920, 
over het jaar 1944 ten behoeve van de bij
zondere lagere school aldaar; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 

L. 1946 

onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) van 
2 Mei 1946, No. 4450; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
31 Juli 1946, No. 133; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
3 September 1946, No. II531, afdeeling La
ger Onderwijs; 

0. dat bij voormelde beschikking de Rijks
vergoeding voor het salaris van Mejuffrouw 
S. Donker, onderwijzeres aan genoemde 
school voor het jaar 1944 is vastgesteld op 
f 2193 namelijk 9 maanden à f 2191 (f 2096 
+ f 95 tijdelijke toelage) en 3 maanden à 
f 2199 (f 2187 + f 12 tijdelijke toelage) 
's jaars; 

dsit de appellant hiertegen in beroep aan
voert dat de Rijksvergoeding voor het salaris 
van Mejuffrouw S. Donker over het jaar 1944 
naar zijn meening aldus behoort te worden 
b~rekend: Jaarwedde als onderwijzeres, zon
der hoofdakte, in gemeente 3de klasse, 
bij 14 dienstjaren . . . . . . f 1905 
Tijdelijke toelage ad 6 % ingevolge 
beschikking van 27 December 1940, 
gewijzigd bij beschikking van 28 
28 November 1941 (afgerond) f II5 
Verhooging ad 10 % ingevolge Be-
sluit van 6 April 1944 (afgerond) f 191 

Tezamen f 2211 
Dit voor het tijdvak van 1 Januari tot en 

met 30 September 1944: 
Jaarwedde als onderwijzeres zonder 
hoofdakte, in gemeente 3de klasse, 
bij 16 dienstjaren . . . . . f 1y88 
Tijdelijke toelage ad 6 % (afgerond)f 120 

Verhooging ad 10 % 
Tezamen f 2108 

f 199 

Tezamen f 2307 
Dit voor het tijdvak van 1 October tot en 

met 31 December 1944. (Een kleine correctie 
is aangebracht bij het bedrag van f 1988) · 
Wedde: 1 Januari-.~o September 1944 

. ¾ X f 22II = f 1658.25 
1 October-31 December 1944: 

¾ X f 2307 = f 576.75 

Tezamen f 2235 
dat het verschil tusschen het door hem be

rekende bedrag en het door den Minister 
vastgestelde het gevolg hiervan is, dat op 
het D epartement wel en door het Bestuur 
niet rekening is gehouden met de bij beschik
king van 28 November 1941 gestelde limiet 
van f 2000; dat het Bestuur evenwel heeft 
gemeend en nog meent, dat de limiet van 
f 2000 niet meer geldig was, nadat in het be
sluit van 6 April 1944 een nieuwe limiet voor 
gehuwden en eenige kostwinners was gesteld 
namelijk f 2640, daar het toch tegenstrijdig 
is te achten, dat voor dezelfde categorie per
sonen tweeërlei limiet zou gelden; 

0 . dat door artikel 1, lid 1, van de be
schikking van de Secretarissen-Generaal van 

7 
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de Departementen van Binnenlandsche Za
ken en van Financiën betreffende eenige 
verder gaande maatregelen ter verbetering 
van de salarispositie van een gedeelte van 
het Rijkspersoneel van 6 April 1944 (Neder
landsche Staatscourant 1g44, no. 73) de toe
lage van 6 ten honderd, bedoeld in artikel 1 

van de beschikking van de Secretarissen-Ge
neraal van de Departementen van Finaniciën 
en van Binnenlandsche Zaken van 2 7 De
cember 1940 (Staatsblad no. S 432), gewij
zigd bij art. 4 van de beschikking van 28 
November 1941, ongewijzigd is gehandhaafd; 

dat dus deze toelage van 6 t en honderd ook 
in het jaar 1944 gebonden was aan de grens 
van faooo; 

dat de in het beroepschrift bedoelde grens 
van f 2640 voor gehuwden en eenige kost
winners slechts betrekking heeft op de, bij 
de eerder genoemde beschikking toegekende 
toelage van 10 ten honderd; 

dat de Rijksvergoeding voor het salaris van 
Mejuffrouw Donker mitsdien door Onzen 
Minister terecht is vastgesteld op f 2 193 ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ongegrondverklaring van het ingestel

de beroep, het bedrag der aan het schoolbe
stuur voor de onderwerpelijke school over 
het jaar 1g44 toekomend Rijksvergoeding 
vast te stellen op f 53 7 4. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

18 September 1946. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Dienstplichtwet art. 15 j 0

• art. 
18). 

Wel bekleedt de dienstplichtige bij de 
Vrije Katholieke Kerk een kerkelijk 
ambt, doch daarnaast is hij als technisch 
ambtenaar bij een burgerlijke gemeente 
werkzaam, en is deze wereldlijke functie 
als zijn hoofdbetrekking aan te merken. 
Terecht is derhalve op het verzoek om 
vrijstelling van den dienstplicht afwij
zend beschikt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door A. van der Zoo de Jong, dienstplichtige 
der lichting 1927 uit Utrecht, wonende te 
Schiedam, tegen de beslissing van Onzen 
Minister van Oorlog van 23 Mei 1946, afd. 
A III, no. s48, waarbij aan hem vrijstelling 
van den dienstplicht wegens het bekleeden 
van een geestelijk ambt is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
21 Augustus 1g46; no. 170 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 6 September 1946, Afd. A III, 
no. 764; 

0. dat de beslissing van Onzen Minister 
steunt op de overweging, dat hem uit ont
vangen ambtelijke inlichtingen is gebleken, 
dat de dienstplichtige naast zijn kerkelijke 

functie een wereldlijke hoofdbetrekking ver
vult en dat hij dus zijn kerkelijk ambt niet 
voortdurend en met uitsluiting van iedere 
andere niet-kerkelijke betrekking uitoefent ~ 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
volgens tabel I van het Dienstplichtbesluit 
bij de Roomsch-Katholieke en de Oud-Bis-• 
schappelijke Cleresie van den dienstplicht 
zijn vrijgesteld: ,,zij, die door het ontvangen 
van de Kerkelijke wijding de hoedanigheid 
hebben verkregen van priester, diaken of 
sub-diaken", dat artikel 26, lid' 1, van dit 
besluit de mogelijkheid geeft van vrijstelling 
voor geestelijken van andere kerkgenoot
schappen, die aan het bovenaangehaalde vol
doen, dus eveneens voor geestelijken van een 
erkend kerkgenootschap als de Vrije Katho
lieke Kerk, waarvan de priesters, diakens en 
sub-diakens deze hoedanigheid hebben ver
kregen door het ontvangen van de kerkelijke 
wijding; dat, wat het bekleeden van een we
reldli_jke betrekking betreft, bij den priester 
van de Vrije Katholieke Kerk in de eerste 
plaats zijn geestelijk ambt geldt, dat aange
zien hij echter deze functie om niet moet 
vervullen, hij doorgaans genoodzaakt is een 
andere niet-kerkelijke betrekking uit te oefe
nen om in zijn onderhoud en dat van zijn 
gezin te kunnen voorzien; dat dit zijn taak 
slechts te zwaarder maakt; dat zijn kerkelijk 
ambt evenwel dezelfde blijft als die van ieder 
ander geestelijke en niet vereenigbaar is met 
een militaire taak; dat hierbij komt, dat hij 
in militairen dienst niet de gelegenheid zou 
vinden zijn dagelijksche geestelijke oefenin
gen (het opdragen van het Misoffer, medita
ties e.d.) waar te nemen; dat het eveneens 
moeilijk zou zijn zich aan zijn leefregels en de 
daarin opgenomen ascese (o.a. vegetarische 
levenswijze) te houden; dat voor hem zich 
hierbij het geval voordoet, dat hij eerstaan
wezend priester is der parochie Rotterdam ; 
dat hij hierin wordt geassisteerd door een 
tweeden priester, die echter door zijn onvol
doende lichamelijke geschiktheid niet in staat 
is het herderlijke werk op zich te nemen; dat 
het daarom voor de Rotterdamsche Parochie 
van het grootste belang is, dat haar eerste 
priester zich ongestoord aan zijn taak zal 
kunnen blijven wijden; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken de 
dienstplichtige A. van der Zoo de Jong wel
iswaar bij de Vrije Katholieke Kerk een ker
kelijk ambt bekleedt, doch dat hij daarnaast 
als technisch ambtenaar bij de gemeente Rot
terdam werkzaam is en deze wereldlijke 
functie als zij n hoofdbetrekking is aan te 
merken; 

dat mitsdien Onze Minister terecht op, 
het verzoek om vrijstelling van den dienst
plicht afwijzend heeft beschikt; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te v·erklaren. 
Onze Minister van Oorlog is belast enz. 

(A.B.) 
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2z September z946. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Woningwet art. 43). 

Appellante zou door de bebouwings
voorschriften in haar belang ernstig 
worden geschaad, nu zij daardoor ver
hinderd zou worden op een door haar tot 
dat doel gekocht terrein een filiaal te 
stichten. Bovendien is op de vastgestelde 
voorschriften niet de schadevergoedings
verordening van toepassing verklaard, 
terwijl ook geen onteigening op grond 
van de bepalingen der Woningwet zal 
kunnen plaats hebben en is ook een min
nelijke schikking tusschen het gemeente
bestuur en appellante niet tot stand ge
komen. 

Voorts is de in de voorschriften ver
vatte gebrekkige regeling inzake de be
stemming van de gronden voor andere 
doeleinden dan bebouwing geenszins 
aanvaardbaar, terwijl een stadsverbete
ring als hier beoogd bezwaarlijk zonder 
het vaststellen van bijzondere rooilijnen 
tot stand zal kunnen worden gebracht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fa
brieken voorheen Brocades-Stheeman & 
Pharmacia te Meppel tegen het besluit van 
den Commissaris der provincie Friesland 
waarnemende de taak van Gedeputeerde Sta
ten, van 12 April IQ44, No. 29, re afdeeling 
B, waarbij goedkeuring is verleend aan het 
besluit van den burgemeester van Leeuwar
den van 19 Augustus 1943, No. 975, tot vast
stelling overeenkomstig artikel 43 der Wo
ningwet, van een verordening, houdende be
bouwingsvoorschriften voor terreinen, gele
gen aan en in de omgeving van de Wester
plantage, de Torenstraat, de Noorderplan
tage, het Oldehoofsterkerkhof, den Boter
hoek, het Heer-Ivostraatje, het St. Jobs
leen, de Doelestraat, den Groeneweg, het 
Schoenmakersperk en de N ieuweburen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Juni 1946, No. 48; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Openbare Werken en Wederopbouw van 16 
September 1946, No. 8227M/P.B.R., Cen
trale Directie van de Volkshuisvesting, Af
deeling II?. ; 

0. dat bij voormeld besluit, met onge
grondverklaring van de door de appellante 
ingediende bezwaren, door den Commissaris 
der provincie Friesland goedkeuring is ver
leend aan het besluit van den burgemeester 
van Leeuwarden van 19 Augustus 1943, No. 
975, tot vaststelling overeenkomstig artikel 
43 der Woningwet, van een verordening, 
houdende bebouwingsvoorschriften voor ter
reinen, gelegen aan en in de omgeving van 
de W esterplantage, de Torenstraat, de Noor
derplantage, het Oldehoofsterkerkhof, den 

, Boterhoek, het Heer-Ivostraatje, het St. 
Jobsleen, de Doelestraat, den Groeneweg, het 
Schoenmakersperk en de Nieuweburen, zulks 
op de overwegingen, dat, wat de door de N.V. 

Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken 
voorheen Brocades-Stheeman & Pharmacia 
te Meppel ingediende bezwaren betreft, de 
meening van de reclamante, dat door de vast
gestelde verordening een goed gesitueerd za
kencentrum ernstig bedreigd wordt, niet 
wordt gedeeld, aangezien ter plaatse een der
gelijk centrum niet aanwezig is en ook vroe
ger nooit heeft bestaan; dat alleen aldaar een 
parkeerterrein is aangelegd, waarvan het ge
bruik trouwens niet algemeen is, doch beperkt 
zal blijven tot de bodewagens, welke langs 
Mr. J . P . Troelstraweg en Harlingerstraatw. 
de stad binnenkomen en verlaten; dat de 

verord. met dit gebruik vanhetOldeh.kerkhof 
als parkeerterrein rekening houdt door ruim
te te reserveeren voor den bouw van veer
huizen, koffiehuizen en dergelijken; dat de 
plaats van het te stichten Pier-Pandermu
seum reeds enkele tientallen jaren vast staat 
en niet kan worden gewijzigd in verband met 
hetgeen is overeengekomen bij de destijds 
door de gemeente Lèeuwarden aanvaarde 
schenking dat de verdere bebouwing der 
noordzijde van het Oldehoofsterkerkhof bij 
dit museum zal moeten passen en een aan
sluitende rij zakenpanden dit zeker niet zal 
doen, nog daargelaten het bezwaar, dat de 
achtererven, van de wallen afgezien, een 
verre van fraai stadsbeeld zouden opleveren; 
dat hier met het oog op de aanwezige ruimte 
ook slechts een zeer beperkt aantal handels
bedrijven zou kunnen worden gesticht en het 
meerendeel der daarvoor benoodigde terrei
nen toch moet worden gezocht op andere 
daarvoor gunstig gelegen punten; dat de om
standigheid, dat dergelij ke bouwplaatsen niet 
aan een parkeerterrein zijn gelegen, voor het 
zakenleven niet een overwegend bezwaar 
vormt, ook niet voor de groep van bedrijven, 
welke, evenals dat van de reclamante, zoo
wel op de hoofdstad als op de provincie zijn 
ingesteld; dat ook de stedebouwkundige be
zwaren van de reclamante, in het midden ge
laten, in hoever deze ter zake dienende zijn, 
niet worden gedeeld, daar zij immers door 
een goed doordachte ruimtewerking en een 
verzorgde architectuur der te stichten ge
bouwen kunnen worden vermeden en dat on
der het genoemde voorbehoud een museum 
en een archiefgebouw een voor deze histori
sche omgeving bijzonder passende bebou
wing moeten worden geacht, waarbij het ont
worpen plantsoen, hetwelk zich beperkt tot 
een betrekkelijk smalle strook langs de voor
gevels der te stichten gebouwen, niet zonder 
groote schade voor het totaal-aanzicht van 
het plein zou kunnen worden gemist; dat 
niet is gebleken, dat de belangen van de re
clamante door de verordening in die mate 
zullen worden geschaad, dat van onredelijke 
of onevenredige benadeeling kan worden ge
sproken en dat met eventueele schade reke
ning kan worden gehouden bij aankoop van 
de terreinen door de gemeente; dat derhalve 
de ingediende bezwaren niet aan de goedkeu
ring in den weg staan; 

dat de appellante in beroep aanvoert dat, 
daar een juiste economische ontwikkeling 
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van een zakenbedrijf als dat van haar appel
lante, tijdig vooruitzien vraagt, zij reeds 
v66r den oorlog te Leeuwarden een geschikt 
terrein zocht voor vestiging van een onder
afdeeling van haren phannaceutischen groot
handel, waarbij het oog viel op het terrein, 
nu haar eigendom, gelegen aan den Boter
hoek te Leeuwarden, zijnde zeer goed ge
situeerd bij het zakencentrum der stad en in 
de onmiddellijke omgeving van het Olde
hoofsterkerkhof, de belangrijkste parkeer
plaats van bodediensten in deze stad; dat zij 
zich bij monde van haren gemachtigde, den 
Heer A. Baart, architect te Leeuwarden, al
vorens tot aankoop over te gaan, in verbin
ding stelde met den Directeur van Gemeen
tewerken van Leeuwarden, teneinde zeker
heid te verkrijgen, dat een vestiging van haar 
bedrijf op dit bouwterrein mogelijk zou zijn 
en door de gemeente goedgekeurd kon wor
den; dat eerst, nadat de Directeur van Ge
meentewerken dit bevestigde, tot aankoop 
werd overgegaan; dat in verband met de be
perking van de bouwmogelijkheid door de 
verschillende autoriteiten nog geen aanvang 
kon worden gemaakt met het bouwen; dat 
wel de oude opstallen reeds werden gesloopt; 
dat, daar de bebouwingsvoorschriften een 
monopolie leggen op terreinen van andere 
eigenaren, die, nu dit bekend geworden is, 
niet of slechts tegen uitermate hooge prijzen 
zullen willen verkoopen, zij zich door deze 
verordening op onredelijke wijze door de ge
meente benadeeld acht en in haar bedrijf ge
schaad; dat het Oldehoofsterkerkhof als 
parkeerterrein gehandhaafd blijft; dat hier 
ook plaats voor veerhuizen, koffiehuizen en 
dergelijke gereserveerd wordt, zoodat hier de 
voor haar groothandelsbedrijf zoo belang
rijke expeditiemogelijkheden geconcentreerd 
zijn; dat tevens vele cliënten in de provincie 
aan de bodes opdragen inkoopen uit te voe
ren, hetgeen deze bij voorkeur verrichten in 
de onmiddellijke omgeving van hun stand
plaats; dat om de bovenaangegeven redenen 
practisch geen andere terreinen voor vesti
ging van haar bedrijf beschikbaar zijn in deze 
omgeving; dat haar eigen terrein door de be
stemming tot plantsoen en terrein voor een 
a rchiefgebouw of overeenkomstig daaraan 
door den burgemeester te geven bestemming, 
voor haar bedrijf waardeloos wordt; dat 
voorts het regelen der bebouwing over het 
eene gedeelte, en het nalaten van een rege
ling der bebouwing van de overige pleinwan
den, andere eigenaren wel de voordeelen van 
de ligging hunner perceelen zullen kunnen 
benutten; dat zij om al deze redenen hare be
langen tevens op onevenredige wijze ge
schaad acht; dat, wat aangaat de overweging 
in het bestreden besluit, dat, met het oog op 
de beschikbare ruimte, ,,ook slechts een be
p erkt aantal handelsbedrijven zou kunnen 
worden gesticht", het aantal bedrijven, dat 
op een dergelijke situatie prij s stelt, niet on
beperkt is, doch dat uit deze overweging te
vens blijkt, hoe waardevol zoo'n terrein is 
voor een onderneming, die dit eenmaal bezit, 
zooals dit met haar het geval is, en hoe on-

evenredig zij dus door de verordening in hare 
belangen wordt geschaad; dat voorts in de 
overwegingen van het bestreden besluit naar 
voren wordt gebracht, dat de plaats van een 
Pier-Pandermuseum reeds tientallen jaren 
vast zou staan; dat dit dus den Directeur 
van Gemeentewerken bekend geweest zal 
zijn, toen hij uitsprak, dat tegen de vestiging 
van haar bedrijf op het nadien door haar ge
kochte terrein geen bezwaar bestond; dat 
hij deze plaats voor een museum niet in strijd 
achtte met de bestemming, die zij, appel
lante, aan haar terrein wenscht te geven, het
geen logisch is, daar het er door een straat, 
de Opgang, en verscheidene, westelijk van 
haar terrein gelegen perceelen, van geschei
den is; dat de verordening incidenteel een 
stukje pleinwand regelt, maar groote gedeel
ten ongeregeld laat; dat haars inziens het 
stedebouwkundige nut hierdoor gering of 
zelfs negatief zal zijn, terwijl haar belangen 
er ernstig door worden geschaad; weshalve 
zij verzoekt de desbetreffende verordening 
te willen vernietigen; 

0 . dat blijkens de overgelegde ambtsbe
richten de appellante door de onderhavige 
bebouwingsvoorschriften in haar belangen 
ernstig zou worden geschaad, nu zij daardoor 
verhinderd zou worden aan het Oldehoofster
kerkhof een filiaal te stichten; 

dat dit bezwaar te meer klemt, nu op de 
door het gemeentebestuur vastgestelde voor
schriften niet de schadevergoedingsverorde
ning van de gemeente Leeuwarden toepasse
lijk is verklaard en derhalve de mogelijkheid 
van schadevergoeding in het onderhavige ge
val ontbreekt, terwijl bovendien geen ont
eigening op grond van de bepalingen der W o
ningwet zal kunnen plaats hebben en ook 
een minnelijke schikking tusschen het ge
meentebestuur en de appellante niet tot 
stand is gekomen; 

dat voorts de genoemde ambtsberichten 
uitwijzen, dat daarnevens andere, niet min
der gewichtige, bezwaren tegen deze bebou
wingsvoorschriften rijzen; 

dat namelij k deze voorschriften niet tot de 
gewenschte verbetering van het stadsbeeld 
ter plaatse zouden leiden, daar hun opzet 
niet aan de daaraan te stellen stedebouwkun
dige eischen voldoet; 

dat inzonderheid niet kan worden inge
stemd met het formeeren v an een open be
bouwing aan de noordzijde van het vermelde 
plein, tengevolge waarvan het karakter van 
pleinwand zou verloren gaan ; 

dat ook voor wat den vorm betreft niet 
kan gezegd worden, dat deze bebouwings
voorschriften met bijbehoorende kaart den 
toets der critiek kunnen doorstaan en onder 
meer de daarin vervatte gebrekkige regeling 
inzake de bestemming van de gronden voor 
andere doeleinden dan bebouwing geenszins 
aanvaardbaar mag heeten, terwijl een stads
verbetering als hier wordt beoogd bezwaar
lijk zonder het vaststellen van bijzondere 
rooilijnen tot stand zal kunnen worden ge
bracht; 

dat derhalve, daargelaten de bezwaren, 
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welke mogelijk aan toekomstige bebouwings
voorschriften voor de appellante verbonden 
zulen zijn, bij het bestreden besluit ten on
rechte goedkeuring aan de onderhavige be
bouwingsvoorschriften is verleend; ' 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

alsnog aan het besluit van den burgemeester 
van L eeuwarden van rg Augustus 1943, No. 
975, goedkeuring te onthouden. 

Onze Minister van Openbare Werken en 
Wederopbouw is belast, enz. 

(A. B.) 

30 September z946. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
55 quater). 

Terecht is in het onderhavige geval 
art. 55quater toegepast, nu ten aanzien 
van de onderwerpelijke openbare school 
toepassing is gegeven aan art. 56, 2e lid, 
krachtens hetwelk in bijzondere gevallen 
Rijksvergoeding voor boventallige leer
krachten kan worden verleend, en in 
verband hiermede, ter verzekering van 
behoorlijk onderwijs aan deze acht klas
sen omvattende school, een tweede lo
caal in gebruik is genomen, als gevolg 
waarvan de exploitatiekosten boven 
het redelijke zijn gestegen, terwijl boven
dien de post voor leermiddelen en school
behoeften meer dan verdubbeld is. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Kerkbestuur van de Roomsch-Katholieke 
parochie van het H. Hart van Jezus te Boxtel 
vormende het bestuur van de bijzondere la
gere school, Ons Doelstraat 15, aldaar, tegen 
de bescqikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 21 
April 1944 no. 5339/56, afdeeling L. 0 ., hou
dende toepassing van artikel 55quater der 
Lager Onderwijswet 1920 ten aanzien van het 
gewoon- en het voortgezet gewoon lager on
derwijs der eenige openbare lagere school in 
de gemeente Boxtel over het jaar 1944 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Augustus 1946, no. 130 (1944) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 September 1946, No. 32.716 afdeeling La
ger Onderwijs. 

0. dat het genoemd besluit steunt op de 
overweging, dat het gering aantal leerlingen 
dezer school, te weten 32, waarvan 10 het 
voortgezet gewoon lager onderwijs volgen, 
oorzaak is, dat het bedrag der in artikel 55bis, 
eerste lid, der Lager Onderwijswet 1920 be
doelde kosten over het jaar 1944 op f 20.16 
voor het gewoon- en f 20.31 voor het voort
gezet gewoon lager onderwijs, aanzienlijk af
wijkt van het bedrag, dat voor de school re
delijk is te achten; 

dat het Kerkbestuur in beroep aanvoert, 
dat de omstandigheden ten aanzien van de 
openbare school in 1944 geenszins ongunsti
ger zijn dan die van het vorige jaar, toen het 
verzoek van den burgemeester om toepassing 
van artikel 55quater ten aanzien van de 
openbare lagere school is afgewezen; dat de 
kosten per leerling wel belangrijk gestegen 
zijn, doch deze in hooge mate beïnvloed wor
den door de omstandigheid, dat de leerlingen 
der school in twee lokalen zijn ondergebracht, 
hoewel zij zonder bezwaar in één lokaal ge
plaatst zouden kunnen worden; dat de hooge 
kosten dus niet uitsluitend veroorzaakt wor
den door omstandigheden buiten den wil van 
het gemeentebestuur; dat er zijns inziens 
voor toepassing van artikel 55quater geen 
plaats behoort te zijn in een geval, waarin 
de kosten door onverplichte maatregelen van 
het gemeentebestuur gestegen zijn; dat artikel 
55quater immers eiseht, dat de kosten ten
gevolge van bijzondere omstandigheden af
wijken van het voor de school redelijke be
drag, doch dat het in het vorenbedoelde ge
var geen bijzondere omstandigheden aanwe
zig geacht kunnen worden; dat het niet ver
mag te beoordeelen, of de openbare school 
inderdaad een bedrag van f 20.16 voor het 
gewoon lager onderwijs en f 20.31 voor het 
voortgezet lager onderwijs noodig heeft, doch 
dat het wel meent, dat de plotselinge stijging 
der kosten per leerling bij gelijk gebleven 
omstandigheden moeilijk te wijten kan zijn 
aan bijzondere omstandigheden; 

0. dat de onderhavige kleine school in-
. derdaad moet geacht worden in bijzondere 
omstandigheden te verkeeren, tengevolge 
waarvan de exploitatiekosten aanzienlijk af
wijken van het bedrag, dat voor die school 
redelijk is te achten; 

dat namelijk ten aanzien van de bedoelde 
school toepassing werd gegeven aan de be
paling van artikel 56, tweede lid, der Lager 
Onderwijswet 1920, krachtens welke in bij
zondere gevallen Rijksvergoeding voor bo
ventallige leerkrachten kan worden verleend, 
en in verband hiermede, ter verzekering van 
behoorlijk onderwijs aan deze acht klassen 
omvattende school, een tweede lokaal in ge
bruik is genomen; dat tengevolge hiervan de 
exploitatiekosten boven het redelijke zijn ge
stegen, terwijl bovendien blijkens nader op 
verzoek van de Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, inge
steld onderzoek de post voor leermiddelen 
en schoolbehoeften meer dan verdubbeld is; 

dat dus bij de bestreden beschikking te
recht aan artikel 55 quater der genoemde 
wet toepassing is gegeven; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 



1946 2--4 OCTOBER 102 

2 October z946. KONINKLIJK BESLUIT 
(Armenwet art. 40). 

Daargelaten de vraag of art. 40 lid 3 
de mogelijkheid opent om een termijn 
als bedoeld in het 2e lid meer dan één
maal te verlengen, bestaat daartoe al
thans in het onderhavige geval geen 
aanleiding nu reeds het besluit, waar
bij de termijn tot ten hoogste vijf jaar is 
verlengd, steunt op de overweging, dat 
de armlastige tengevolge van zijn 
kwaal naar alle waarschijnlijkheid in de 
gemeente E. niet in staat zal zijn om 
door werken in het onderhoud van zijn 
gezin te voorzien, en geen feiten zijn 
aangevoerd, die grond geven om thans in 
eenig opzicht anders te overwegen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van het ge
zin L. Bil, te Ermelo; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 September 1g46, no. 251; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 September 
1946 No. 10170/A Afdeeling Armwezen; 

0 dat B. en W. van de gemeente Ermelo 
bij schrijven van 7 Februari 1946 verlenging 
hebben verzocht van den termijn, gedurende 
welken de kosten van ondersteuning van het 
armlastige gezin L. Bil ten laste komen van 
het Burgerlijk Armbestuur te Anna Paulow
na; dat zij aanvoeren dat bij besluit van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken d.d. 19 December 
1941, B . Z., No. 7 A, 1) is beslist, dat de kos
ten van ondersteuning van het · armlastige 
gezin L . Bil ·in de gemeente Ermelo voor
loopig voor den tijd van één jaar komen ten 
laste van het Burgerlijk Armbestuur te Anna 
Paulowna; dat bij besluit van denzelfden Se
cretaris-Generaal dd. 2g Juli 1942, B. Z ., No. 
2A, 2) die termijn tot ten hoogste vijf jaar is 
verlengd, dus tot 22 Maart 1946, op grond 
van de overweging, dat blijkens de overge
legde geneeskundige verklaring van den arts 
S . Waardenburg te Ermelo moet worden aan
genomen, dat L. Bil, tengevolge van zijn 
kwaal, naar alle waarschijnlijkheid in de ge
meente Ermelo niet in staat zal zijn om door 
werken in het onderhoud van zijn gezin te 
voorzien; dat volgens de door hem overge
legde verklaring van Dr. Waardenburg d.d. 
4 Februari 1946, op een blijvende invaliditeit 
van L. Bil moet gerekend worden; 

dat B. en W. van de gemeente Anna Pau
lowna hierop geantwoord hebben, dat on
juist is de opvatting, als zou nu pas zijn ge
constateerd, dat op een blijvende invaliditeit 
van Bil moet worden gerekend, aangezien 
reeds in de beslissing van 29 Juli 1942 wordt 
opgemerkt, .,dat Bil te Ermelo nimmer tot 
werken in staat zal zijn", terwijl bij datzelfde 
besluit is bepaald, dat de kosten van onder-

1) C. V. 1941 blz. 389. 
2) C. V. 1942 blz. 279. 

steuning van het gezin Bil voor ten hoogste 
vijf jaar ten laste van het Burgerlijk Arm
bestuur van Anna Paulowna komen; dat op 
grond hiervan het Burgerlijk Armbestuur 
hunner <gemeente van meening is, dat ten 
behoeve van het gezin Bil geen verdere on
dersteuningskosten in rekening kunnen wor
den gebracht; 

0. dat daargelaten de vraag, of artikel 40, 
lid 3, der Armenwet de mogelijkheid opent 
om een termijn, als bedoeld in het tweede lid 
van dit artikel, meer dan eenmaal te verlen
gen, daartoe althans in het onderhavige ge
val geen aanleiding bestaat, nu reeds het 
besluit waarbij de termijn tot ten hoogste 
vijf jaar is verlengd, steunt op de overwe
ging, dat L. Bil, tengevolge van zijn kwaal 
naar alle waarschijnlijkheid in de gemeente 
Ermelo niet in staat zal zijn om door werken 
in het onderhoud van zijn gezin te voorzien, 
en geen feiten zijn aangevoerd, die grond ge
ven om thans in eenig opzicht anders te 
overwegen; 

dat mitsdien het verzoek om verlenging 
van den bedoelden termijn moet worden af
gewezen; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
te beslissen, dat artikel 40, 3e lid, der Ar

menwet met betrekking tot dit geschil geene 
toepassing behoort te vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

A.B. 

4 October z946. KONINKLIJK BESLUIT 
(Woningwet art. 36). 

Een verlies van 2 H.A. weidegrond op 
een bedrijf ter grootte van 34 H.A. is 
niet van zoodanige beteekenis, dat het 
opweegt tegen het belang van het uit
breidingsplan. Het bezwaar van de ver
deeling van den weidegrond in twee 
stukken is van ondergeschikte beteeke
nis; in verband met de terreingesteld
heid ter plaatse kan daaraan niet worden 
tegemoetgekomen. Overigens zal met de 
rechtmatige belangen van appellant bij 
aankoop of onteigening der perceelen re
kening moeten worden gehouden, zoo
dat een schadeloosstelling terzake ver
zekerd is. De bewering van appellant, 
dat de waarde van de overblijvende 
stukken aanzienlijk zou dalen is niet 
juist daar het gebruik van en de toegang 
tot de overblijvende gronden in geen en
kel opzicht zullen worden belemmerd. 

Wij WILHELMINA, enz.: 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mr. J . W. M. Peek, advocaat en procureur 
te Wassenaar, als beheerder over het ver
mogen van M. Lessenich, voorheen wonende 
te 's-Gravenhage, thans in Duitschland ver
blijvende, en mede ookomende voor de belan
gen van diens pachter B. J. Straathof te Ze
venhoven, tegen het besluit van den Com
missaris der provincie Zuid-Holland van 20 
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Juni 1944, No. 202, houdende goedkeuring 
van een uitbreidingsplan c.a. der gemeente 
Zevenhoven; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Augustus 1946, No. 144; 

Op de voordracht van Onzen Ministèr van 
Openbare Werken en Wederopbouw van 25 
September 1946, No. 7917 M /P.B.R., Cen
trale Directie van de Volkshuisvesting, Af
deeling 112; 

0. dat de Commissaris der provincie Zuid
Holland, waarnemende de taak van Gede
puteerde Staten dier provincie, bij bovenge
noemd besluit goedkeuring heeft verleend 
aan het uitbreidingsplan in hoofdzaak en in 
onderdeelen voor de gemeente Zevenhoven, 
vastgesteld bij besluit van den burgemeester 
dier gemeente van 30 Augustus 1943, No. 
IOI; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
Lessenich, over wiens vermogen hij het be
heer voert, onder meer eigenaar is van een 
aantal perceelen, gelegen te Zevenhoven in 
de polders Zevenhoven en Nieuwkoop, sa
men groot .,4 ha, 22 are en 5 centiare; 

dat deze perceelen zijn verpacht aan B. J. 
Straathof, landbouwer, wonende te Zeven
hoven; dat door het uitbreidingsplan voor de 
gemeente Zevenhoven, hetwelk zich uitstrekt 
over diverse dezer perceelen, circa 2 ha van 
den besten weidegrond als weide verloren 
gaan, hetgeen beteekent, dat de pachter een 
weide voor zes melkkoeien verliest; dat door 
dit uitbreidingsplan de weidegrond in twee 
stukken wordt verdeeld, hetgeen voor het ge
bruik bezwaarlijk is; dat door dit uitbrei
dingsplan de waarde van de overblijvende 
stukken aanzienlijk daalt; 

0 . dat blijkens de ingewonnen ambtsbe
richten het uitbreidingsplan voor de gemeen
te Zevenhoven inderdaad tengevolge heeft, 
dat ongeveer 2 ha weidegrond van de door 
B. J . Straathof gepachte perceelen verloren 
gaat en de resteerende weidegrond in twee 
stukken wordt verdeeld; 

dat echter een verlies van 2 ha op een be
drijf ter grootte van .,4 ha niet van zoodanige 
beteekenis is, dat het opweegt tegen het be
lang van het uitbreidingsplan; 

dat het bezwaar van de verdeeling van den 
weidegrond in twee stukken van onderge
schikte beteekenis is en daaraan in verband 
met de terreingesteldheid ter plaatse niet 
kan worden tegemoetgekomen; 

dat overigens met de rechtmatige belangen 
van den appellant bij aankoop of onteigening 
der perceelen rekening zal moeten worden 
gehouden, zoodat een schadeloosstelling ter 
zake verzekerd is; 

dat de appellant ten slotte aanvoert, dat 
de waarde van de overblijvende stukken aan
zienlijk daalt, doch dat dit naar Ons oordeel 
niet het geval is, aangezien het gebruik van 
en de toegang tot de overblijvende gronden 
in geen enkel opzicht zullen worden belem
merd; 

dat mitsdien aan het uitbreidingsplan te
:recht goedkeuring is verleend; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Openbare Werken en 

Wederopbouw is belast enz. 
A.B. 

5 October 1946. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 55 qua
ter) . 

Na de bevrijding is de eenige open
bare school in de gemeente nog steeds 
niet heropend in verband met het feit, 
dat de ouders weigeren hun kinderen 
aan het naar hun m eening niet langer 
te handhaven hoofd dier school toe te 
vertrouwen, en het is niet te voorzien 
of en wanneer die heropening zal ge
schieden. Onder deze omstandigheden 
moet worden aangenomen dat deze 
school voor wat betreft het jaar 1946 in 
bijzondere omstandigheden verkeert, die 
toepassing van art. 55quater wettigen. 
Aan die toepassing staat niet in den weg, 
dat ook de school van appellant in moei
lijke omstandigheden verkeert en in 
1946 de noodzakelijke uitgaven voor de
ze school hooger dan normaal zijn. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Vereeniging tot stichting 
en instandhouding van een school met den 
Bijbel te Elkerzee tegen de beschikking van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 26 Maart 1946, no. 3894, 
afdeeling L. 0. houdende toepassing van ar
tikel 55quater der Lager Onderwijswet 1920, 
ten aanzien van de eenige openbare school in 
de gemeente Elkerzee over het jaar 1946; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Augustus 1946, no. 182; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
30 September 1946, no. 32 714, afdeeling La
ger Onderwijs; 

0. dat bij voormelde beschikking is inge
willigd het verzoek van burgemeester en wet
houders der gemeente Elkerzee om toepas
sing van artikel ssquater der L.O.-wet 1920 
ten aanzien van de eenige openbare lagere 
school aldaar over het jaar 1946, zulks op 
de overweging, dat blijkens de stukken het 
bedrag der in artikel 55bis eerste lid, der 
Lager Onderwijswet 1920 bedoelde kosten 
voor deze school over het i aar x g46 is ge
raamd op f 15.90 per leerling; dat dit bedrag 
ten gevolge van de bijzondere omstandig
heden, waarin de school verkeert, te weten 
het gering aantal leerlingen, geacht moet 
worden aanzienlijk af te wijken van een re
delijk exploitatiecijfer; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat in 
de eerste plaats naar zijne meening de Mi
nister ten onrechte als bijzondere omstandig
heden, waarin de openbare lagere school zou 
verkeeren, waardoor het voor 1946 vastge-
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stelde leerling-bedrag zou moeten worden 
geacht aanzienlijk af te wijken van een re
delijk exploitatiecijfer, uitsluitend heeft aan
genomen het gering aantal leerlingen; dat 
echter het enkele feit, dat de hier bedoelde 
school slechts door een gering aantal leerlin-

. gen wordt bezocht, in verband waarmede de 
kosten, berekend voor eiken leerling, een 
hooger bedrag aanwijzen, dan bij een grooter 
leerlingental het geval zou zijn geweest, niet 
kan gelden als bijzondere omstandigheid voor 
toepassing van artikel "5quater der Lager 
Onderwijswet 1920; dat in de tweede plaats 
niet het geringe leerlingental - dat door de 
gemeente voor 1945 en 1946 gelijkelijk werd 
gesteld op 30 - oorzaak is van verhooging 
van het bedrag per leerling in 1946 tot f 15.90 
maar wèl de voor 1946 hooger geraamde 
kosten van schoolbehoeften, verwarming, 
verlichting, enz.; dat deze hoogere raming 
voor 1946 echter verband houdt met het feit, 
dat de openbare school in het jaar 1946 ten 
gevolge van de evacuatie een half jaar ge
sloten is geweest, omstandigheden, welke 
evenzeer gelden voor de bijzondere school; 
dat het bedrag per leerling voor 1946 nor
maal en derhalve n_iet uitzonderlijk hoog is , 
maar wel het bedrag voor 1945 door de boven 
geschetste omstandigheid uitzonderlijk laag 
was; dat in de derde plaats ingevolge de wet 
een "aanzienlijke" afwijking van kosten moet 
aanwezig zijn en van dusdanige afwijking in 
deze niet kan worden gesproken; 

0. dat uit de overgelegde stukken blijkt, 
dat de eenige openbare school in de gemeente 
Elkerzee na de bevrijding nog steeds niet 
heropend is, zulks in verband met het feit, 
dat de ouders weigeren hun kinderen aan het 
naar hun meening niet langer t e handhaven 
hoofd dier school toe te vertrouwen, en nog 
niet is te voorzien, of en wanneer die herope
ning zal geschieden; 

dat onder deze omstandigheden aangeno
men moet worden, dat de even-bedoelde 
school voor wat betreft het jaar 1946 in bij
zondere omstandigheden verkeert, tengevolge 
waarvan het op f 15.90 per leerling geraam
de bedrag aanzienlijk afwijkt van het bedrag, 
dat voor die school redelijk is te achten; 

dat intusschen weliswaar blijkens de inge
wonnen ambtsberichten ook de school van 
den appellant in moeilijke omstandigheden 
verkeert en in het jaar 1946 de noodzakelijke 
uitgaven voor deze school hooger dan nor
maal zijn, doch dat dit aan toepassing van 
artikel 55quater der genoemde wet niet in 
den weg kan staan; 

dat mitsdien aan artikel "5quater der ge-
noemde wet terecht toepassing is gegeven; 

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. 

15 October 1946. ARREST van den Hoogen 
Raad (Wet R.O. artt. 47a, 48; Sv. arL 
362) . 

Beëedigde klerken ter griffie zijn niet 
leden der rechterlijke macht. Ook v rou 
wen zijn daartoe benoembaar. Deze zijn, 
mits in h et bezit van den g raad of de 
hoedanigheid in art. 48 R. 0 . genoemd, 
niet uitgesloten van de vervanging des 
griffiers der t er echtzitting. 

ln het proces-verbaal der zitting, 
waar het vonnis is uitgesproken, is tot 
u iting gebracht, dat, behoudens dat een 
andere griffier is opgetreden, de samen
stelling der Rechtbank met inbegrip van 
den 0. v. J. dezelfde is gebleven als ter 
zitting, waar de zaak behandeld werd. 

Op het beroep van A. A. W ., t e 's-Graven
hage, r equirant van cassatie tegen een ar
rest van het Gerechtshof t e 's-Gravenhage 
van 17 April 1946, houdende bevestiging 
in h ooger beroep van een door de Arr. 
R echtbank te 's-Gravenhage op 24 Juli 1945 
gewezen vonnis, waarbij requirante t er zake 
van "medeplichtigheid aan diefstal door 
twee of meer vereenigde personen, waarbij 
de schuldige zich den toegang tot de plaats 
des misdrijfs heeft verschaft door middel 
van braak", met aanhaling der artt. 48, 31() 
en 311 Sr., is veroordeeld tot vier maanden 
gevangenisstraf. 

(Gepleit door Mr. J. A. Schuering, adv. t e 
's-Gravenhage). 

D e Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsh eer 

van der Meulen; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

de r equirante voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: 

,,I. S. of v. t . der artt. 47a en 48 W et R.O. 
en 326 Sv. doordat ter terechtzitting der 
Ar. -Rechtbank te 's-Gravenhage d.d. 12; 
Juli 1945 a ls griffier aanwezig was Mej. Mr. 
Augustijn, terwijl de Nederlandsche wetge
ving niet toelaat dat vrouwen deel uitma
ken van de r echterlijlce macht; 

II. S. of v. t. van art. 362 Sv. , doordat ter 
terechtzitting der Arr.-Rechtbank te ·s-Gra
venhage d.d. 24 Juli 1945 de Officier van 
Justitie niet aanwezig was;" 

Gehoord den Adv.-Generaal Jhr. van 
Asch van Wijck,. namens den Proc.-Gene
raal, in zijne conclusie, strekkende tot enz.; 

0. dat bij het bevestigde vonnis m et qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, t en 
laste van requirante is bewezen verklaard. 
enz.; 

0. ten aanzien van het eerste middel: 
dat beëedigde klerlcen ter griffie eener 

rechtbank niet zijn leden der r echterlijke 
macht; 

dat niet de Koning de beëedigde kle rken 
t er griffie aanstelt, zooals toch voor alle le
den der rechterlijke macht bij art. 173, l e lid, 
der Grondwet is voorgeschr even, maar hun
ne benoeming bij h et 2e lid van art. 47a der 
W et R.O. aan een ander gezag is opgedra
gen, ingevolge welk artikel bij art. 71 van 
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het Reglement 1 een bijzondere ambtseed 
voor de beëedigde klerk en ter griffie is voor
geschreven, geh eel v erschillend van den 
ambtseed voor alle leden van de r echterlijke 
macht in art. 29 der Wet R.O. vastgesteld 
en waarin de woorden "zooals brave en eer
lijke rechterlijke ambtenaren betaamt" niet 
voorkomen; · 

dat dan ook de vraag of vrouwen tot het 
ambt van beëedigd klerk t er griffie mogen 
worden benoemd haar beantwoording moet 
vinden in art. 47a voornoemd, dat als eenig 
ver eischte stelt het bereikt h ebben van den 
vollen ouderdom van drie en twintig jaren; 

dat voorts de beëedigde klerk ter griffie, 
die den graad of de hoedanigheid bezit als 
in art. 48 der Wet R.O. bedoeld, wat m et de 
in h et middel genoemde beëedigde klerk het 
geval is, krachtens het derde lid van art. 47a 
der voornoemde wet den g riffier ter terecht
zitting mag vervangen; dat, eenmaal aánge
nomen dat de vrouw tot beëedigd klerk ter 
Griffie mag worden benoemd en als zooda
nig beëedigd, noch uit voornoemd voor
schrift noch uit eenige andere wettelijke be
paling voortvloeit dat zij van zoodanige ver
vanging zou zijn uitgesloten; 

dat h et eerste middel derhalve niet kan 
slag·en; 

0. dat ook h et tweede middel geen doel 
kan treffen ; 

dat het proces-verbaal der t er echtzitting 
van 12 Juli 1945, alwaar de zaak tegen r e
quirante is behandeld, inhoudt dat t eg·en
woordig waren: Mrs. Paulus, voorzitter, 
Veldman en van Gelein Vitringa, Rechters, 
Jhr. Witsen Elias, waarnemend Substituu t 
Officier van Justitie, en Augustijn, waarne
m end Griffier; 

dat het proces-verbaal der zitting van 24 
Juli 1945, alwaar h et vonnis is uitgesproken, 
vermeldt: ,,De samenstelling der rechtbank 
is dezelfde als bovenvermeld. Als Griffier 
fungeert Mr. van Eerde"; 

dat aldus tot uiting is gebracht dat, be
houdens dat een andere griffier is opgetre
den, de samenstelling der Rechtbank m et in
begrip van den Officier. v. Justitie, dezelfde 
is gebleven, zoodat h et middel feitelijken 
grondslag mist; 

Verwerpt het beroep. 

Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv. -Generaal Jhr. v . Asch van Wijck, 
die m.b.t h et tweede middel had verwezen 
naar H . R. 22 Febr. 1932, N.J. 1932, blz. 639 
en blz. 653, en wiens conclusie aangaande 
het eerste middel a ldus luidt: 

Het eerste middel gaat er ten onrechte 
va n uit dat een beëedigd klerk ter g riffie lid 
van de rechterlijke m acht zou zijn en dat 
waar, volgens het middel, de Nederlandsche 
Wetgeving niet t oelaat dat vrouwen deel 
uitmaken van de r echterlijke macht, ook 
Mej. Mr. Augustijn niet als griffier t er te
r echtzitting van 12 Juli 1945 van de Arr. 
Rechtbank had mogen fungeeren. Uit het 
proces-verbaal dier terechtzitting blijkt niet 
uitdrukkelijk van de sexe van de(n) grif
fier, a lleen wordt aan h et slot in den vier
den naam val over "de" griffier geschreven , 

t erwijl in het proces-verbaal van de zitting
van 24 Juli 1945 waar Mr. van Eerde als 
g riffier fungeert, in gelijk geval over "den" 
griffier wordt geschreven. Intusschen h eb 
ik opgevraagd de akte van aanstelling van 
Mr. Augustijn en ter Uwer Griffie gedepo
nee rd. Daarin staat te lezen dat benoemd 
werd Mr. Nelly Paula Betty Augustijn, ge
boren 14 Februari 1920, en wordt zij m e
juffrouw genoemd, waaruit voldoende 
duidelijk blijlü, dat zij van vrouwelijke sexe 
is. Intusschen hoe interessant de bespreking
van de kwestie der benoembaarheid van 
vrou wen bij de rechterlijke macht ook mis
schien zou zijn, m.i . is deze in casu niet ter 
zake dienende en ik volsta dus slechts met 
een korte vermelding van den stand der za
ken dienaangaande. D e raadsman van r e
quirante wees in zijn pleidooi reeds op W. 
9807, waarin vermeld wordt de behandeling
voor Uwen Raad in 1915 inzake de beëedi
ging van een v rou welijke Meester in de 
Rechten tot beëedigd klerk ter griffie van 
een Arrondissements-Rechtbank. Uw Raad 
is toen niet t oegekomen aan de beoogde be 
slissing ten prin cipale. De conclusie van den 
Procureur-Generaal bij h et Hof t e Leeuwar
den vindt men in W. 9770, de beslissing van 
het Hof in W. 9766 en het verzoekschrift 
van den Procureur-Generaal van dat H of, 
gericht tot Uwen Raad, de conclusie O.M. bij 
Uwen Raad en h et arrest van Uwen Raad in 
W . 9807. In de conclusie van den P rocureur
Gen eraal bij h et Hof en in diens r equ est aan 
den Hoogen Raad vindt m en uitvoerig uit
eengezet waarom de wet zich tegen de be
noembaarheid van de vrouw in de r echter
lijke macht zou verzetten en h et H of t e 
Leeuwarden h eeft zijn Procureur-Generaal 
daarin ook gevolgd. Die zaak heeft toen 
meerdere pennen in beweging gebracht , 
waarbij uiteraard werd behandeld niet a l
leen de al of niet bestaande w ettelijke belet 
selen, maar ook de a l of niet wenschelijkheid 
van benoeming van vrouwen in de rechter
lijke macht; z.ie o.m. h et die wenschelijkheid 
bepleitende h oofdartikel in W. 9773 en 9775_ 
In W. 10720 wordt gepubliceerd de briefwis
seling tusschen den Minister van Justitie en 
den Hoogen Raad in 1921 over de benoem
baarheid van vrouwen bij de rechterlijke 
macht. De Minister vraagt h et gevoelen van 
den Hoogen Raad 1 °. of en zoo ja, binnen 
welke g r enzen de benoembaarheid van vrou
wen tot r echterlijke functies gewenscht is t e 
achten en 2°. welke wijzigingen in verband 
daarmede in de wet op de R echterlijke Or
ganisatie moeten worden gebracht. De Hoo
ge Raad, vooropstellende dat zich hie rbij 
vragen voordoen die zich voor een groot deel 
bewegen op een t errein waarop de Hooge 
Raad niet tot oordeelen bevoegd is, is van 
meening dat de wet geen beletsel moet op
lever en voor de toelating der vrouw tot de 
rechterlijke macht, maar somt daarna op
een aantal bedenkingen "waaraan m oeilijk 
gewicht kan worden ontzegd" en hij schrijft 
dan verder dat in geval van toelating der 
vrouw o.m. de W et op de R echterlijke Orga
nisatie, W etboek Burg. R echtsvordering en 
Reglement III vooraf zullen m oeten worden 



1946 17 OCTOBER 106 

gewijzigd; het advies van het Openbaar Mi
nisterie bij den Hoogen Raad noemt meer
d er e bezwaren en v erm eldt, indien de vrou
wen benoembaar v erklaard zouden worden, 
de dan vooraf noodzak elijke wetswijzigin
gen. In 1930 (W. 12135) v indt men a lweer 
een hoofdartikel over de k westie, waarbij de 
h oofdredakteur nog steeds de wenschelijk
b e id van benoembaarheid der vrouw bepleit, 
a lhoewel, naar hij zelf zeg·t, m et meer r e
serve dan 15 jaren geleden. En ten slotte 
wordt in W. 12591 besproken de praeadvie
zen in 1933 gehouden voor de Nationale 
Vrouwen raad, waarbij de beide praeadvi
seurs een tegenovergesteld standpunt in
na m en. 

Intusschen, zooals gezegd, hoe inter es
sant een en ander ook wellicht moge zijn, 
t erzake dienende is het niet omdat een beëe
dig d klerk ter g riff ie nu ~enmaal niet is een 
lid van de r echterlijke macht, niet is een 
r echterlijk ambtenaar. Reeds in zijn conclu
sie bij de hierbovenbedoelde en in W. 9807 
vermelde zaak, gaf de Advocaat-Gen eraal 
Mr. Ledeboer als zijn opvatting t e kennen, 
onder verwijzing naar h et arrest va n Uwen 
Raad d.d. 16-9-1889 W. 6463, dat een beëe
dig·d klerk ter g r iffie, waarnemend griffier , 
beslist niet behoort tot de r echterlijke macht, 
ook a l vat m en deze op in ruimen zin, als 
niet alleen omvattende de personen m et 
rechtspraak belast, maar ook het Openbaar 
Ministerie en de griffiers en de subst. grif
fiers; dat wel niet voor allen dezelfde ei
schen worden gesteld (b.v. art. 10 lid 3 R.O.) , 
maar dat één k enmerk elk r echterlijk amb
t enaar draagt nl. dat hij benoemd wordt 
door den Koning (art. 166, thans 173 Grond
w et) en dat hij a lvor en s in betrekking te 
treden m oet a fleggen de eed omsch reven in 
art. 29 R.O. , terwijl de beëedigde klerken ter 
g riffie worden benoemd door de Rechtbank 
e n , a lvorens in betrekking te treden afleg
gen den eed krachtens art. 47a R.O. vast
gest eld in art. 71 R eg!. I en dat noch de om
standigheid dat zij den griffier kunnen ver
vangen, ook indien jurist op de terechtzit
ting, noch op h et f eit dat zij daar werkelijk 
dienst doen, h en tot rechterlijk ambtenaar 
kan maken . Voor de verdere motiveering 
moge ik volstaan m et naar die conclusie te 
v erwijzen, vooral ook omdat Uw Raad m eer
der e uitdrukkelijke beslissingen in dien zin 
beeft gegeven. Behalve h et reeds genoemde 
a rrest van 1889, noen'l ik in de eerste plaats 
Uw arrest van 17 D ec. 1915 W. 9897, waarbij 
het geval vermeld in W. 9807 wederom bij 
Uw Raacl diende (thans m et een conclus ie 
van den Procureur-Generaal • oyon in ge
lijken zin) en waarbij beslist werd, dat de 
vraau of vrouwen mogen zijn beëedigd k lerk 
t e r griffi e uitsluitend hare beantwoording 
kan vinden in de vereischten die de wette
lijke voorschriften daarvoor stellen en dat 
die vereischten uitsluitend t e vinden zijn in 
art. 47a R.O. en zich bepalen tot het bereikt 
h ebben van den vollen ouderdom van 23 ja
r en . Daarbij komt dan (maa r dat was toen 
niet aan de orcle) voor h et op de terechtzit
ting dienst doen, het vereischte van h et h eb
ben verkregen van de academische graad of 

hoedanigheid in a rt. 48 R.O. vermeld. Gelijk
soortige beslissing gaf Uw Raad, in ver
band m et art. 510 Sv., op 30 Mei 1938 no. 
1680 (niet gepubliceerd) t.o.v. beëedigde 
klerken t en parkette, wnd. Ambtenaar O.M., 
en ten slotte bij Uw arrest van 2 Januari 
1940 .J. 1940 no. 300 t.a.v. beëedigde kler
k en ter g riffie. Alzoo ook Blok-Besier III 
p. 87. 

H et middel stelt nu art. 326 Sv. geschon
den, welk artikel voorschrijft dat de g riffier 
het proces-verbaal t er t er echtzitting houdt. 
De bedoeling is dus k enl ijk deze dat waar 
naar de meening van r equirant een niet-be
voegde als griffier fungeerde, e r geen g rif
fi er is geweest. Zooals hierboven is uiteen
gezet mist h et middel feitelijken g rondslag; 
deg·een die a ls g riffier fungeerde is door h et 
toen daarvoor aangewezenu g·ezag (de Se 
cretaris-Generaal) benoemd en door de 
Rechtbank beëedigd en uit de vermelding 
in de desbetr effende akte van "Mr" blijkt 
voldoende dat zij de vereischte academisch e 
hoedanigheid bezat om ter terechtzitting te 
fungeeren. De vraag of de Rechtbank, nu de 
kwestie van ben oembaarheid van vrouwen 
tot (om ons tot dit geval t e bepalen) griffier 
of subst. -griffier wettelijk niet of nog niet 
is beslist en ger egeld, wel volkomen juist 
h eeft gehandeld door een vrouw daarvoor 
t er t erechtzitting t e la t en fungeeren, be
hoeft bier niet te worden beantwoord. Mo
gelijk dat de toestanden kort na de bevrij 
ding daartoe dwongen. Een wettelijk voor
schrift is daarmede in ieder geval niet ge
schonden. 

(N. J.) 

z7 October z946. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Rv. art. 59; Octrooiwet artt. 
2, 51, 54). 

Een octrooi mag niet worden ver
leend voor een wezenlijk ruimere of 
andere uitvinding dan vervat is in de 
door den aanvrager ingediende aan
vrage. 

Indien de Octrooiwet dit toch doet, 
levert zulks niet als zoodanig een grond 
voor nietigverklaring van het octrooi op, 
doch moet slechts de octrooieerbaarheid 
van hetgeen wezenlijk in de uitvinding 
is gewijzigd of daaraan toegevoegd, wor
den beoordeeld niet naar het tijdstip der 
aanvrage, maar naar dat waarop deze 
wijziging of toevoeging in de aanvrage 
is aangebracht. (Anders concl. Proc.
Gen.). 

Tegenstrijdigheid in 's Hofs arrest, 
dat eenerzijds overweegt dat een uitvin
ding aanwezig is, gelet op zeker effect, 
doch anderzijds uitspreekt, dat de vraag 
of dit effect zich inderdaad voordoet, 
irrelevant is. Onbegrijpelijke redenge
ving, weshalve bij gemis van redenge
ving niet is voldaan aan den eisch van 
art. 1 68 Grondwet. 

's Hofs oordeel, dat in het onderhavige 
geval de toepassing in zeker bedrijf ge-
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durende enkele maanden voordat het, 
toch al niet groot, werd stilgelegd en 
welk bedrijf daarom niet bijzonder de 
aandacht van den vakman trok, niet 
anticipeerend werkt, kan niet in cassatie 
worden getoetst. 

Het laatste middel behoeft geen be
handeling, omdat, na de gegrondbevin
ding van het vorige middel, de in het 
middel bedoelde vragen weder geheel 
openstaan. (De Proc.-Gen. acht het 
middel ongegrond) . 

Verwijzing bij cassatie wegens ver
zuim van vormen naar een aangrenzend 
Hof, waaraan art. 54, lid 1, Octrooiwet 
niet in den weg staat. 

De Vlamoven N.V. , gevestigd te Utrecht, 
eischeres tot cassatie van een op 14 Februari 
1944 door het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
tusschen partijen gewezen arrest, adv. Mr. 
W. Blackstone, 

tegen: 
1. E. van de Pol, wonende te Arnhem, 2. 

P. H. A. Dorsemagen, wonende te Groes
beek, verweerders in cassatie, adv. Mr. Ir. C. 
J. de Haan. 

0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat verweerders zijn houders van het Ne

derlandsch octrooi No. 49949, gedagteekend 
13 Februari 1941, betreffende een "Werk
wijze voor het stoken met vaste brandstof 
van een kamerringsteenoven met overslaan
de vlam", van welk octrooi de conclusies lui
den: 

1. Werkwijze voor het stoken met vaste 
brandstof van een kamerringsteenoven met 
overslaande vlam, met het kenmerk, dat als 
brandstof fijnkool gebruikt wordt. 

2. Werkwijze volgens conclusie 1, met 
het kenmerk, dat met de brandstof een kleine 
hoeveelheid van een zoodanige vloeistof 
wordt gemengd, dat daardoor de verbranding 
van de fijnste deeltjes zal worden vertraagd; 

dat eischeres in cassatie - verder de ven
nootschap te noemen - bij dagvaarding van 
12 Augustus 1941 de verweerders heeft ge
daagd voor de Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage en gevorderd heeft octrooi no. 4g949 
nietig te verklaren; 

dat de vennootschap daartoe in de eerste 
plaats heeft gesteld: 

,,dat dit octrooi niet, gelijk art. 1 Octrooi
wet voorschrijft, is verleend op de desbe
treffende aanvrage, immers het octrooi een 
geheel anderen, te weten een mimeren in
houd heeft dan de desbetreffende octrooi
aanvrage van gedaagden onder no. 78462, 
met name zooals die op 15 April 1938 is 
openbaar gemaakt; 

,,dat immers in de genoemde openbaar ge_ 
maakte octrooiaanvrage in conclusie 1 daar
van uitsluitend rechten werden gevraagd 
voor een werkwijze, welke o. m. op de na
volgende punten was begrensd resp. geken
merkt : 

"Werkwijze voor het stoken van een 
steenoven met fijn verdeelde vaste brand-

stof bij natuurlijken trek, met het kenmerk, 
dat brandstof wordt gebruikt, welke in 
hoofdzaak bestaat uit een mengsel van kor
rels varieerend van 0.06-6 m.m. in grootte 
en dat overigens de korrelgrootte van deze 
brandstof zoodanig is en de toevoer ervan 
zoodanig plaats vindt, dat bij de, bij den 
normalen natuurlijken trek optredende 
luchtsnelheid, de korrels voor een groot ge
deelte zwevend zullen verbranden op eenigen 
afstand van de toevoerplaats, gezien in de 
richting van den trek, en wel in de tusschen 
de opgetaste steenen gevormde trekkanalen 
en praktisch over de geheele lengte van deze 
kanalen"; 

,,dat op een door de N.V. Vlamovensteen
fabrieken Erven Joseph Terwindt, gevestigd 
te Bemmel, ingediend bezwaarschrift de 
Aanvraagafdeeling van den Octrooiraad bij 
beschikking d.d. 27 December 1939 heeft 
geoordeeld, dat het aangevraagd octrooi in 
gewijzigden vorm verleend kon worden en 
wel voorzoover conclusie 1 betreft met den 
navolgenden (beperkten) tekst: 

r. Werkwijze voor het stoken van een 
kamerringsteenoven met vlammuren met 
fijn verdeelde vaste brandstof bij natuurlij
ken trek, met het kenmerk, dat brandstof 
wordt gebruikt, welke in hoofdzaak (voor 
meer dan 75 %) bestaat uit een mengsel van 
korrels varieerend van 0 .06- 6 mm. in 
grootte en dat overigens de korrelgrootte van 
deze brandstof zoodanig is en de toevoer 
ervan zoodanig plaats vindt, dat bij de, bij 
den normalen natuurl;;ken trek optredende 
luchtsnelheid, de korrels voor een groot ge
deelte (::ia % of meer) zwevend zullen ver
branden op eenigen afstand van de toevoer
plaats, gezien in de richting van den trek en 
wel in de tusschen de opgetaste steenen ge
vormde trekkanalen en praktisch over de 
geheele lengte van deze kanalen.; 

,,dat echter, hoewe!'tegen de voormelde be
schikking der Aanvraagafdeeling van den 
Octrooiraad al!één door de opposante en niet 
door gedaagden als toenmalige octrooiaan
vragers hooger beroep was ingesteld, de 
Afd. van Beroep van den Octrooiraad bij be
schikkingen d.d. 21 N ovember 1940 en 12 

Februari 1941 het octrooi heeft verleend 
met vervanging van conclusie 1 der aan
vrage door de hooger in "aangezien" 1 ver
melde, waarbij alle hierboven genoemde be
grenzingen resp. kenmerken zijn vervallen 
en daartegenover de ~eoctrooieerde werk
wijze alléén begrensd is doordien een kamer
ringsteenoven met overslaande vlam moet 
worden gestookt, met als eenig kenmerk, dat 
als brandstof fijnkool moet worden gebruikt; 

"dat de hier vermelde verruiming van het 
verleend octrooi t.o.v. de gedane aanvrage, 
tengevolge waarvan in het octrooi tegenover 
de aanvrage nieuwe elementen zijn opgeno
men en anderszijds kenmerken zijn wegge
laten - en zulks nog wel zonder daartoe 
strekkend beroep der aanvragers - in strijd 
is met art. 1 Octrooiwet; 

,,dat deze strijd ook effect heeft gehad t.a.v. 
conclusie 2 van het octrooi, daar immers wel-
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iswaar de tekst van deze conclusie op zich
zelf gelijk is gebleven, doch de conclusie 
zoowel in de aanvrage als in het verleend 
octrooi afhankelijk is gesteld van conclusie 1 

daarvan, zoodat dus met de verruiming van 
laatstbedoelde conclusie ook conclusie 2 ver
ruiming heeft ondergaan"; 

dat de vennootschap in de tweede plaats 
heeft aangevoerd, dat het in octrooi 49949 
beschermde niet nieuw was, althans geen 
octrooieerbare uitvinding vertegenwoordig
de, waarvoor zij zich beriep op twee Ameri
kaansche, één Duitsch en een Fransch oc
trooi, alle genoemd in het Nederlandsch oc
trooischrift; 

dat zij in de derde plaats stelde, dat op 8 
Juli 1936 het stoken van de bekende brand
stof fijnkool in de toen eveneens bekende 
kamerringsteenovens met overslaande vlam 
geen nieuwe, octrooieerbare uitvinding kon 
zijn, daar die werkwijze vóórdien in het 
openbaar op groote schaal is toegepast op 
een aantal steenfabrieken, waarvan zij de 
namen opsomde; 

dat zij in de vierde plaats aanvoerde 
voorzooveel thans nog van belang -: ,,dat 
tot de octrooieerbaarheid van het in het 
octrooi beschermde niet kan bijdragen het 
vermeende effect, dat in de oorspronkelijke 
aanvrage was vermeld en dat in het verleen
de octrooi in de beschrijving blz. x regels 39 
e.v. voorkomt, te weten dat een aanzienlijk 
deel van de brandstof fijnkool in suspensie 
in den luchtstroom tusschen de bladen in de 
slieten zal verbranden en dat in verband 
daartnede een goedkoopere en ook een regel
bare verbranding mogelijk is; dat toch het 
voormeld vermeend effect niet intreedt, zoo
dat het octrooi in zooverre geen uitkomst op 
het gebied der nijverheid, immers geen prac
tisch resultaat, althans zeker geen octrooi
eerbare uitvinding oplt:vert;" 

dat de verweerders de vordering hebben 
bestreden, daarbij verwijzende naar wat in 
het octrooi zelf en in de beschikkingen van 
de Aanvraagafdeeling en de Afdeeling van 
Beroep is overwogen; 

dat de Afdeeling van Beroep in zijn tus
schenbeschikking van 21 November 1940 on
der meer heeft overwogen: 

,,dat opposante nu wel bestreden heeft, 
dat een dergelijke verbranding in de prac
tijk zal optreden, doch dat de Afdeeling van 
Beroep het standpunt van opposante niet 
kan deelen, daar naar haar oordeel inderdaad 
de middelfijne kooldeeltjes in suspensie zul
len worden medegenomen en zwevend in de 
slieten zullen verbranden, de zwaardere lood
recht naar beneden zullen vallen en op den 
bodem van den oven tot verbranding zullen 
komen en de zeer fijne direct na den inworp 
zullen verbranden; 

,,dat derhalve, indien het mengsel der fijn
kool zoo gekozen wordt, dat het overgroote 
deel uit middelfijne deeltjes bestaat, de ver
branding in hoofdzaak daar zal plaats vin
den, waar aanvragers dit verlangen; 

"dat als gevolg hiervan een in steenovens 
zoo gewenschte regelmatige verbranding 

verkregen zal worden, terwijl het voorts door 
wijziging van de mengverhouding gedurende 
het bakproces mogelijk zal blijken de noch
tans optredende temperatuursverschillen, 
welke uiteraaxd een nadeeligen invloed op 
dit proces uitoefenen, over het geheele op
pervlak van den oven binnen beperkte gren
zen te houden; 

"dat de Afdeeling van Beroep van oordeel 
is, dat dit inzicht nergens in de door oppo
sante genoemde litteratuur geopenbaard 
wordt, met name niet in het Fransche oc
trooischrift 681,990, waarin slechts terloops 
de zwevende verbranding genoemd wordt, 
zonder dat daaxaan verder aandacht besteed 
wordt en zonder dat het belang daarvan op 
den voorgrond gesteld wordt, terwijl ook niet 
van elders het bekend zijn van dit inzicht is 
komen vast te staan; 

"dat echter niet dit inzicht, doch slechts 
een daarop gebaseerde werkwijze eventueel 
nieuw en octrooieerbaax zou kunnen zijn; 

"dat nu in verband met het bekende uit 
het Fransche octrooischrift 681,990 een der
gelijke werkwijze slechts als nieuw zou kun
nen worden beschouwd, indien de conclusie, 
gericht op deze werkwijze, zou kunnen wor
den afgebakend ten opzichte daarvan; 

,,dat zulks i. c. mogelijk is door de open
baargemaakte conclusie te beperken tot het 
stoken van een kamerringoven, waartoe aan
vragers zich in verband met de bezwaren 
van opposante (waaruit blijkt, dat de Aan
vraagafdeeling ten onrechte de oppositie ge
heel ongegrond heeft verklaard) in eerste 
instantie reeds bereid hebben verklaard; 

,,dat bij dit oventype, voor zoover is geble
ken, nimmer het gebruik van fijnkool als 
stookmateriaal is voorgesteld; 

"dat nu naar het oordeel van de Afdeeling 
van Beroep, gelet op het voor de practijk 
van belang zijnd effect, dat met de voorge
stelde stookmethode verkregen wordt, een in 
bovenstaanden zin beperkte conclusie geacht 
kan worden op een uitvinding in den zin der 
O.W. betrekking te hebben;" 

dat de Rechtbank bij interlocutoir vonnis 
van 6 Januari 1942 (1943 no. 242; Red.) 
heeft geoordeeld, dat in de eerste plaats een 
grond tot nietigverklaring is aangevoerd, die 
onze wet niet kent, omdat art. 1 der Octrooi
wet met de woorden "op zijn aanvrage" 
alleen bedoelt den formeelen eisch te stellen, 
dat het voor de verkrijging van een octrooi 
noodig is eene aanvrage daartoe in te dienen; 

dat de Rechtbank ook den tweeden grond 
voor nietigverklaring aangevoerd heeft ver
worpen, zich vereenigende met het oordeel 
van den Octrooiraad, dat de vier buitenland
sche octrooien niet anticipeerend werken op 
het onderhavige octrooi, omdat zij geen be
trekking hebben op kamerringsteenovens en 
in die octrooien niet is terug te vinden de 
uitvindingsgedachte van het onderhavige oc
trooi om de brandstof voor een groot deel te 
doen verbranden tusschen de door de opge
taste steenen gevormde trekkanalen zooda
nig, dat de plaats der verbranding naar in
zicht van den stoker kan verlegd worden; 
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dat de Rechtbank de vennootschap wat 
betreft de als derde grond beweerde toepas
sing van de werkwijze vóór Juli 1936 op een 
aantal fabrieken, tot getuigenbewijs heeft 
toegelaten, terwijl zij hetgeen als vierde 
grond voor nietigheid was aangevoerd heeft 
verworpen, omdat zij overnam de conclusies 
van twee rapporten, dat het ontkende effect 
wel optreedt; 

dat de vennootschap op 7 Augustus 1942 
de verweerders opnieuw heeft gedagvaard 
voor dezelfde Rechtbank en daarbij nietig
verklaring van hetzelfde octrooi heeft ge
eischt, op grond dat het in het octrooi be
schermde niet nieuw was op 8 Juli 1936, 
omdat in Februari 1933 onder deskundigen 
een rapport is verspreid van _het Rijksklei
proefstation te Gouda, waarin is melding 
gemaakt van het stoken van een meerkame
rige overslaande vlamoven met mengsels van 
vetnootjes en fijnkool en besloten is het sto
ken met fijnkool verder in studie te nemen; 

dat, nadat beide zaken gevoegd waren, de 
Rechtbank bij eindvonnis van 24 November 
I942 (1943 no. 814; Red.) de vennootschap 
niet geslaagd heeft geoordeeld in het haar 
opgedragen getuigenbewijs en in de tweede 
zaak heeft beslist, dat het daarbij aange
voerde rapport aan de nieuwheid van de 
geoctrooieerde werkwijze niet in den weg 
staat, weshalve de Rechtbank aan de ven
nootschap in beide zaken haren eisch ont
zegde; 

0. dat het Hof bij het bestreden arrest op 
het beroep van de vennootschap beide von
nissen van de Rechtbank heeft bekrachtigd, 
na - voorzooveel thans nog van belang -
te hebben overwogen: 

"Appellante voert als eerste grief aan, dat 
de Rechtbank in haar interlocutoir vonnis 
niet als nietigheidsgrond heeft aanvaard, dat 
het octrooi is verleend buiten de grenzen der 
daartoe ingediende aanvrage; art. 51 Oc
trooiwet - dat de nietigheidsgronden aan
geeft - verplicht den rechter de octrooi
verleening mede te toetsen aan art. 1, vol
gens hetwelk aan den uitvinder octrooi 
wordt verleend "op zijne aanvrage". 

Appellante meent nu, dat hieronder is te 
verstaan in aansluiting op de aanvrage en 
niet, zooals de Rechtbank heeft beslist, naar 
aanleiding van eene aanvrage, zonder dat 
verder de aanvrage de grenzen trekt voor de 
octrooiverleening. 

De grief komt het Hof niet ongegrond 
voor; in art. 20 lid 2 der wet wordt alleen 
vereischt, dat de aanvrage om octrooi moet 
bevatten " eene korte aanduiding van dat
gene, waarop de uitvinding betrekking 
heeft", welke volgens lid 3 "vergezeld moet 
zijn, zoowel van een duidelijke en volledige 
beschrijving van de uitvinding, als van eene 
nauwkeurige aanduiding van datgene, waar
voor het uitsluitend recht verlangd wordt;" 

Gegeven de groote zorg, die de octrooiwet
gever in het algemeen aan den tekst heeft 
besteed, kan, naar 's Hofs oordeel, hieruit 
niet worden gelezen, dat de aanvrage zoude 
zijn qe vormelijke grondslag, ·vaarvan in den 

loop der verleeningsprocedure niet zou mo
gen worden afgeweken. Bovendien moet wor
den aangenomen, dat de beslissing, dat het 
verleende octrooi met de aanvrage correspon
deert, door den Octrooiraad in hoogste in
stantie, dus zonder rechterlijke controlemo
gelijkheid wordt gegeven; voor eene andere 
opvatting ware een duidelijke en uitdruk
kelijke opdracht, hetzij in art. 51 of elders 
vereischt geweest. 

Appellante voelt zich in de tweede plaats 
gegriefd, doordien de Rechtbank in haar in
terlocutoir vonnis niet is getreden in een zelf
standig onderzoek, of een viertal reeds in de 
verleeningsprocedure door den Octrooiraad 
beoordeelde buitenlandsche octrooischriften 
al dan niet de nieuwheid of de uitvindings
waarde van het octrooi aantasten, doch zich 
terzake zonder meer met het oordeel van 
den octrooiraad heeft vereenigd, 

De bezwaren van appellante laten zich 
naar 's Hofs oordeel als volgt samenvatten: 

1. Nu· de wet in de nietigheidsprocedure 
de gelegenheid heeft opengesteld om een oc
trooi, dat door den Octrooiraad is verleend, 
maar niet verleend had mogen worden, door 
den Rechter teniet te doen, behoort die rech
ter dat dan ook te doen geheel onafhankelijk 
van het orgaan, over hetwelk hij als controle 
gesteld is; 

II. Daaruit volgt, dat, als het gaat om 
het opsporen der uitvindingsgedachte van het 
octrooi - waarvoor in de gedachtengang van 
appellante altijd deskundige voorlichting 
noodig is - de Rechter die deskundigen be
hoort te zoeken buiten den Octrooiraad; 

III. Het in beide opzichten hiervan af
wijkende, dus onjuiste standpunt heeft in 
casu de Rechtbank tot de onjuiste beslissing 
geleid, dat de tegengehouden octrooi
schriften niet anticipeerend werken, waarna 
zij èn nieuwheid èn uitvindingswaarde aan 
het aangevallen octrooi heeft toegekend. 

Wat betreft de punten I en II van de sa
menvatting: Volgens art. 51 lid I sub a der 
wet zal de Rechter een octrooi nietig verkla
ren "voor zoover het naar de bepalingen van 
de artt. 1, 2, 3, 4 of 5 door den Octrooiraad 
niet had behooren te worden verleend", hij 
zal dus zelfstandig J-\et octrooi moeten toet
sen aan deze artikelen in hun vollen om
vang, zoodat in casu de al of niet anticipee
rende werking van de genoemde buitenland
sche octrooischriften opnieuw en geheel aan 
zijn oordeel is onderworpen. 

Of hij, tot het vormen van dat oordeel, 
deskundige voorlichting noodig acht, zoo ja, 
welke, is geheel aan zijn eigen verantwoor
ding overgelaten. 

Dit algemeene beginsel thans toepassend 
op de bijzonderheden van het concrete geval, 
ziet het Hof geen bezwaar, dat de Rechtbank, 
wat betreft de al of niet anticipeerende 
werking, begonnen is de uitspraak van den 
Octrooiraad critisch te beoordeelen en ge
eindigd is zich daarbij aan te sluiten. 

Het Hof neemt daarbij in aanmerking, dat 
juist het bestudeeren van buitenlandsche oc
trooien tot de dagelijksche taak van den Oc-
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trooiraad behoort, vervolgens dat twee 
Delftsche hoogleeraren als leden van dien 
Raad hebben zitting genomen, terwijl, nu het 
octrooi geen technisch bijzonder ingewikkel
de materie omvat, de Rechtbank in staat 
mag worden geacht om zich, ook zonder na
dere speciale voorlichting, een oordeel ter 
zake te vormen. 

Thans komende tot punt III van de sa
menvatting wordt daarmee het Hof voor de 
vraag gesteld of ook dit college de niet-anti
cipeerende werking der buitenlandsche oc
trooischriften voldoende bewezen acht, en 
zulks enkel op gronà van de regels II tlm 
56 op blz. 2 van het octrooi No. 49 949. 

Het antwoord moet bevestigend luiden: 
Het octrooi is verleend voor een werk

wijze voor het stoken met vaste brandstof 
van een kamerringsteenoven met overslaan
de vlam. Daartegenover wordt nu op blz. 2, 

regel 54-56 gezegd, dat geen der (tegenge
houden) octrooischriften betreft een kamer
ringoven met de daarin gebruikelijke vlam
voering. 

Hier is, naar het den Hove wil voorkomen, 
op een beslissend punt en volkomen ver
staanbaar ook voor den niet-technicus, ver
klaard, dat deze octrooien het thans aange
vallene niet anticipeeren; verdere deskun
dige voorlichting heeft de Rechter daarnaast 
niet van noode; wel is in de voorafgaande 
passageregels 11-_54 ten aanzien van de bei
de Amerikaansche octrooien herhaald, dat 
deze betrekking hebben op een ander type 
oven en ten aanzien van alle vier verklaard, 
dat de plaats van verbranding een andere is 
dan in het Nederlandsch octrooi, nl. niet tus
schen de steenen, maar deze uitwerking kan 
mogelijk slechts dienen ter nadere bevesti
ging van wat in de regels _54-56 is gecon
cludeerd. 

Een aparte beschouwing dient nog gewij d 
aan dat onderdeel van deze grief, waarbij ap
pellante klaagt, dat, terwijl ook gemis aan 
uitvindingswaarde was gesteld van het aan
gevallen octrooi de Rechtbank zelve de uit
vindingsgedachte van het octrooi heeft vast
gesteld zonder hieromtrent tevoren deskun-
dige voorlichting in te winnen. · 

Ook in dit onderdeel van haar grief kan 
het Hof appellante niet volgen. Partijen zijn 
het nl. in den loop der procedure wel hier
over eens geworden, dat de uitvindingsge
dachte in casu deze is, dat tevoren tegen het 
stoken van fijnkool in steenovens een voor
oordeel bestond, hetwelk door de uitvinding 
van geïntimeerden is overwonnen. 

Ook op dit eenvoudige en belangrijke punt 
vindt het Hof, evenals de Rechtbank, vol
doende voorlichting in de tusschenbeschik
king van de Afdeeling van Beroep, die op 
blz. 6, regels 22 en volgende overweegt: 

dat nu naar het oordeel van de Afdeeling 
van Beroep, gelet op het voor de practijk 
van belang zijnd effect, dat met de voorge
stelde stookmethode bereikt wordt, een in 
bovenstaanden zin beperkte conclusie geacht 
kan worden op eene uitvinding in den zin der 
Octrooiwet betrekking te hebben. 

Bij dit laatste onderdeel sluit zich thans 
aan de behandeling van de derde grief van 
appellante; zij luidt: 

dat het door de Rechtbank aan de ge
octrooieerde werkwijze toegekende effect van 
zwevende verbranding der fijnkool in de slie
ten niet bestaat, waarbij appellante opmerkt, 
dat zij ten deze niet uitsluitend strijdt tegen 
de tegenwoordige opvatting van geïntimeer
den (die in prima een andere was) doch ook 
tegen Octrooiraad en Rechtbank, die beide 
juist en alleen in de vermeendelijk optreden
de zwevende verbranding en de daardoor te 
verkrijgen regelbaarheid der verbranding het 
motief voor de octrooieering hebben gezien. 

Deze grief heeft, na hetgeen zooeven is op
gemerkt slechts een korte overweging noodig 
om te worden verworpen. 

Nu partijen het eens zijn, dat in dit effect 
octrooieerbare uitvindingsgedachte is gele
gen, blijft alleen de vraag of, los daarvan de 
uitvinding voldoet aan de algemeene eischen, 
gesteld voor een octrooieerbaarheid, nl. : 
nieuwheid, uitvindingswaarde en dat zij 
strekt tot verkrijging van eenige uitkomst op 
het gebied der nijverheid. 

Over de beide eerste vereischten is boven 
reeds het noodige gezegd; dat de onderhavige 
uitvinding ook leidt tot een zeer belangrijke 
uitkomst op het gebied der nijverheid wordt 
ook door appellante toegegeven. 

Ook de vierde grief van appellante valt 
uiteen in twee onderdeelen. 

Wat betreft het eerste onderdeel is het Hof 
van oordeel, dat het octrooi alleen beschermt 
het stoken van uitsluitend fijnkool. 

In haar tweede onderdeel van de vierde 
grief beroept appellante zich op art. 2 Oc
trooiwet, hetwelk door de Rechtbank ver
keerd zou zijn uitgelegd en toegepast; in dat 
artikel wordt als niet-nieuw aangemerkt een 
werkwijze, die reeds van voldoende openbare 
bekendheid kon zijn om door een deskundige 
te kunnen worden toegepast en appellante 
meent door de enquêtes te hebben bewezen, 
dat de werkwijze van het aangevallen octrooi 
vóór de aanvrage reeds op een zevental steen
fabrieken werd toegepast, die immers uit
sluitend fi_jnkool stookten. 

Het Hof is met de Rechtbank van oordeel, 
dat dit alleen is komen vast te staan voor de 
bedrijven van Hoeken en van de Erven Jo
seph Terwindt, zoodat thans de vraag blijft 
of hiermede voldaan is aan den eisch van art. 
2: mogelijkheid van voldoende openbare be
kendheid om door een deskundige tt kunnen 
worden toegepast. 

Het antwoord moet, naar 's Hofs oordeel, 
ontkennend luiden. 

in de woorden der wet is au1delijk gefor-
muleerd, dat niet iedere potentieele bekend
heid anticipeerend werkt, of, zooals de Me
morie van Toelichting het uitdrukt: de voor
waarden voor de openbare bekendheid moe
ten aanwezig zijn en deze bekendheid moet 
van zoodanigen aard zijn, dat een deskundi
ge tengevolge daarvan, de werkwijze kan 
toepassen. 

In casu is nu gebleken, dat fijnkool is ge-



111 17 OCTOBER 1946 

stookt in het bedrijf van van Hoeken, gedu
rende enkele maanden, voordat het, toch al 
niet groot, werd stilgelegd en bij de Erven 
Joseph Terwindt, waar geheimhouding om
trent het bedrijf was opgelegd en werd in 
acht genomen. 

Ook het Hof is van oordeel, dat toepassing 
in één fabriek, die niet voor het publiek toe
gankelijk is en in een andere, die niet bijzon
der de aandacht van een vakman pleegt te 
trekken, niet anticipeerend werkt. 

Ook de vierde grief is dus in hare beide 
onderdeelen ongegrond bevonden. 

In haar vijfde en laatste grief doet appel
lante een beroep op een rapport van het 
Rijkskleiproefstation te Gouda van Februari 
1933, waarin is melding gemaakt van het 
stoker van een meerkamerige overslaande 
vlamoven met mengsels van nootjeskool en 
fijnkool en voorts is besloten het stoken van 
uitsluitend fijnkool in studie te nemen. 

Appellante meent, dat hierdoor zoowel de 
nieuwheid van de werkwijze van het octrooi 
wordt aangetast, die immers daardoor van 
voldoende openbare bekendheid kon zijn, als 
evenzeer de uitvindingswaarde, die nu voor 
een deskundige voor de hand lag, en beklaagt 
zich, dat de Rechtbank deze gronden niet 
heeft geaccepteerd. 

Ook deze grief faalt, in beide opzichten: 
nadat het Hof in het bovenstaande heeft be
slist, dat het octrooi alleen beschermt het 
stoken met uitsluitend fijnkool, is daarmede 
deze laatste grief beperkt tot de vraag of 
het zooeven genoemde besluit van de zooge
naamde Kolencommissie om het stoken van 
uitsluitend fiinkool in studie te nemen het 
octrooi aantast, hetzij in zijn nieuwheid, het
zij in zijn uitvindingswaarde. 

Het Hof beantwoordt beide vragen ontken
nend. 

Juist het feit, dat deze commisie van des
kundigen niet verder was dan dat zij besloot 
het stoken van uitsluitend fijnkool in studie 
te nemen, bewijst eenerzijds, dat een werk
wijze, die dit probleem oploste nog niet ge
vonden, dus nog veel minder van voldoende 
openbare bekendheid kon zijn, anderzijds, dat 
juist voor den deskundige nog iets verras
sends, eene uitvinding noodig was om tot de 
probleemoplossing te komen." 

0. dat de vennootschap het arrest aanvalt 
met de navolgende vijf middelen van cas
satie; 

I. S. of v. t . van de artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 8a, g, 12, 13, 16, 20, 21, 2ra, 22, 23, 24, 
24a, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, SI, 54, 57 Oc
trooiwet (Stbl. 1g10, no. 313), 21, 22, 23, 28, 
35 van het Octrooireglement (Stbl. 1921 no. 
1083), 48 Rv., 160 en 161 Grondwet, 2 R. 0., 

doordien het Hof, 
in deze zaak, waarin de vennootschap de 

nietigverklaring van octrooi no. 49949 heeft 
gevorderd op verscheidene gronden, waarvan 
de eerste in 's Hofs samenvatting luidt: ,,dat 
het octrooi niet verleend zou zijn op de des
betreffende aanvrage, gelijk art. 1 Octrooiwet 
voorschrijft, daar het uiteindelijk verleende 
octrooi zeer afwijkt van de ingediende aan-

vrage", op de eerste grief van de vennoot
schap heeft beslist als voormeld; 

zulks ten onrechte, 
omdat het octrooi, ingevolge de duidelijke 

tekst en strekking van de artt. 1 en 51 Oc
trooiwet, mede in verband met de verder 
aangehaalde wetsbepalingen, door den rech
ter geheel of ten deele moet worden nietig 
verklaard - immers naar de bepaling van 
art. 1 Octrooiwet, in verband met de verder 
aangehaalde wetsbepalingen, niet had behoo
ren te worden verleend -, indien het is ver
leend buiten de grenzen der aanvrage, dat wil 
zeggen, indien het een wezenlijk ruimere of 
andere uitvinding inhoudt dan de door den 
aanvrager ingediende aanvrage (met inbe
grip van de bij die aanvrage behoorende bij
lagen als bedoeld in art. 20 Octrooiwet), resp. 
dan de aanvrage, gelijk die overeenkomstig 
art. 24 e.v. Octrooiwet is openbaar gemaakt; 

terwijl de vraag, óf zulks het geval is, ter 
zelfstandige beslissing van den rechter staat. 

II. S. of v. t. van de artt. 1, 2 en 51 Oc
trooiwet (Stbl. 1gro no. :p3), 168 der Grond
wet, 20 R. 0 ., 48 en S9 Rv., 1902, 1903, 1904, 
1905, 1907, 1go8, 1g11, 1912, 1g52 B. W., 
doordat het Hof het beroep van de vennoot
schap op niet-nieuwheid en gemis aan uit
vindingswaarde verwerpt op de in het arrest 
daartoe aangevoerde gronden, welke, voor 
zoover thans van belang, hierop neerkomen, 
dat het octrooi is verleend voor een werk
wijze voor het stoken met vaste brandstof 
van een kamerringsteenoven met overslaan
de vlam en dat het octrooischrift no. 49949 
zelf duidelijk zegt, dat geen der tegengehou
den octrooischriften betreft een kamerring
oven met de daarin gebruikelijke vlamvoe
ring, 

ten onrechte, omdat het Hof, aldus oor
deelende en de tweede grief verwerpende, uit 
het oog heeft verloren, dat het voor de beslis
sing omtrent de hier bedoelde nietigheids
gronden niet aankomt op wat het aangeval
len octrooischrift zelf dienaangaande zegt, 
doch dat slechts beslissend is of in werke
lijkheid de bedoelde buitenlandsche octrooi
schriften van dien aard zijn, dat zij het be
roep van eischeres op verleening van het 
aangevallen octrooi in strijd met de artt. 1 en 
2 Octrooiwet wettigen, 

en subsidiair, 
omdat het Hof, oordeelende en beslissende 

als het deed, nagelaten heeft uitspraak te 
doen op het hier aan de orde zijnde gedeelte 
van de door de vennootschap aangevoerde 
2e grief en den daarin behandelden grondslag 
voor hare vordering, en aldus zijn arrest niet 
in den zin der wet met redenen heeft om
kleed. 

III. S. of v . t. van de artt. 168 Grond
wet , 20 R. O., 48 en 59 Rv., 1, 2, 3 en 51 
Octrooiwet (Stbl. 1910 no. 313 ). 

doordien het Hof, 
overwegende en beslissende ten aanzien 

van de 2e en 3e appèlgrief, gelijk in het ar
rest vermeld, 

te dien aanzien (en in het bijzonder ten 
aanzien van de vraag, of de in het litigieuse 
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octrooi geoctrooieerde vinding tegenover de 
in de 2e appèlgrief bedoelde voorpublicaties 
uitvindingswaarde heeft, d .w.z. kan worden 
aangemerkt als een uitvinding in den zin 
van de artt. 1 e.v. Octrooiwet) zijn arrest 
niet naar den eisch der wet - immers onbe
grijpelijk en innerlijk tegenstrijdig - met re
denen heeft omkleed, 

waar immers het Hof zijn beslissing ten 
aanzien van de uitvindingswaarde aldus heeft 
gebaseerd, althans mede gebaseerd, op het 
voormelde oordeel van de Afdeeling van Be
roep van den Octrooiraad, die-naardeven_ 
nootschap in haar :ie appèlgrief uitdrukkelijk 
heeft gesteld en het Hof heeft aanvaard, al
thans in het midden gelaten - alleen in de 
vermeendelijk optredende zwevende verbran
ding en de daardoor te verkrijgen regelbaar
heid der verbranding het motief voor oc
trooieering heeft gezien, terwijl - naar de 
vennootschap eveneens uitdrukkelijk gesteld 
en het Hof aanvaard, althans in het midden 
gelaten heeft - genoemd effect in werkelijk
heid niet bestaat, en - naar het Hof klaar
blijkelijk met partijen bedoelt te aanvaarden, 
althans in het midden gelaten heeft - in 
elk geval in genoemd effect niet de oc
trooieerbare uitvindingsgedachte is gelegen, 

terwijl, indien het Hof - aanvaardende, 
dat de uitvindingsgedachte in casu deze is, 
dat tevoren tegen het stoken van fijnkool in 
steenovens een vooroordeel bestond, hetwelk 
door de uitvinding van verweerders is over
wonnen - alleen of mede daarop zijn beslis
sing omtrent de uitvindingswaarde zou heb
ben gegrond, deze beslissing dan onjuist is, 
althans evenzeer onbegrijpelijk blijft, al
thans en in elk geval nadere motiveering 
vereischt, waar immers ook de ten processe 
bedoelde, in het octrooischrift genoemde, 4 
voorpublicaties reeds het stoken van fijnkool, 
resp. van fijn verdeelde brandstof in steen
ovens betreffen. 

IV. S. of v. t. van de artt. 168 Grondwet, 
20 R. 0., 48 en S9 Rv. , 1, 2 en 51 Octrooiwet 
(Stbl. 1910, no. 313), 

doordien het Hof de 4e appèlgrief onge
grond heeft geoordeeld op de daarvoor in het 
arrest gegeven gronden en met name uit 
overweging, dat in casu gebleken is, dat fijn
kool is gestookt in het bedrijf van van Hoe
ken, gedurende enkele maanden voordat het, 
toch al niet groot, werd stilgdegd en bij de 
Erven Joseph Terwindt, waar geheimhou
ding omtrent het bedrijf was opgelegd en 
werd in acht genomen, en dat toepassing in 
één fabriek, die niet voor het publiek toegan
kelijk is en m een anctere ,ctie niet bijzonder 
de aandacht van een vakman pleegt te trek
ken, niet anticipeerend werkt, 

ten onrechte, 
a. omdat reeds de toepassing der werk

wijze in een fabriek, hoezeer deze fabriek 
ook niet bijzonder de aandacht van den vak
man pleegt t e trekken, voldoende is, althans 
kàn zijn, om bedoelde werkwijze aan te mer
ken als niet nieuw in den zin van art. 2 Oc
trooiwet (waaraan niet, althans niet noodza
kelijkerwijze, afdoet, dat de werkwijze in 

deze fabriek slechts gedurende enkele maan
den is toegepast, voordat het, toch al niet 
groot, bedrijf werd stilgelegd), 

zoodat het Hof niet enkel op voormelden 
grond de gebleken toepassing der werkwijze 
in het bedrijf van van Hoeken niet anticipee
rend had mogen oordeelen; 

b. omdat de omstandigheid, dat van de 
twee fabrieken, waar in de toepassing der 
werkwijze gebleken is, de eene niet voor het 
publiek toegankelijk was (immers aldaar ge
heimhouding omtrent het bedrijf was opge
legd en werd in acht genomen) en de andere 
niet bijzonder de aandacht van een vakman 
placht te trekken, aan het anticipeerend ka
rakter van voormelde toepassing niet afdoet, 
indien die toepassing den vakman ook had 
kunnen blijken op een andere, voor de hand 
liggende, wijze dan door onderzoek of infor
matie bii de betrokken fabrieken, 

zoodat het Hof had moeten onderzoeken 
de desbetreffende door de vennootschap bij 
haar 4e appèlgrief geponeerde stelling, in de 
memorie van grieven geformuleerd als volgt: 
"Een der eenvoudigste en iederen deskundige 
onmiddelliik invallende wijzen om onderzoek 
te doen naar in steenovens gebezigde brand
stoffen is b.v. het vragen van informatie bij 
de groote kolenleveranciers, welke informatie 
ook in casu onmiddelliik het verlangde resul
taat zou hebben opgeleverd", en van het re
sultaat van dit onderzoek zijn beslissing om
trent het anticipeerend karakter van dè 
voormelde toepassing der werkwijze had 
moeten laten afhangen. 

V . S . of v . t. van de artt. 1, 2 en 51 Oc
trooiwet (Stbl. 1q10 no. 313), 168 Grond
wet, 20 R . 0. , 48 en .59 Rv., 

doordat het Hof, bij de behandeling van 
de se grief in appèl, 

heeft beslist als in het arrest opgenomen, 
t en onrechte, 
omdat - nu het aangevallen octrooi be

doelt te beschermen het stoken met vaste 
brandstof van een kamerringsteenoven met 
overslaande vlam, met het kenmerk, dat als 
brandstof fijnkool gebruikt wordt, 

het feit, dat de zgn. Kolencommissie be
sloten en gepubliceerd had het stoken van 
uitsluitend fijnkool in de genoemde ovens in 
studie te nemen, medebrengt, dat het enkele 
toepassen daarvan niet gezegd kan worden 
nieuw te zijn of uitvindingswaarde te hebben 
in den zin als voor octrooiverleening ver
eischt, ook niet de uitvindingswaarde, welke 
- zooals het Hof eerder in zijn arrest wel
licht bedoelt te zeggen - gelegen zou zijn in 
het overwinnen van het vooroordeel, dat te
voren tegen het stoken van fijnkool in steen
ovens bestond; 

0. omtrent middel I: 
dat dit uitgaat van de opvatting, dat een 

octrooi niet mag worden verleend voor een 
wezenlijk ruimere of andere uitvinding dan 
vervat is in de door den aanvrager ingedien
de aanvrage; 

dat, al is een dergelijke norm niet met 
zooveel woorden in de Octrooiwet te vinden 
en stelt met name art. 23, lid 3, hetwelk 
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aanvulling of verbeterjng van de oorspron
kelijke aanvrage mogelijk maakt, geenerlei 
grens, uit het systeem van de wet voort
vloeit, dat de in het middel verdedigde op
vatting juist is; 

dat toch ingevolge art. 6 als de uitvinder 
wordt beschouwd hij, die het eerst bij den 
Octrooiraa d een aanvrage om octrooi in
-dient, terwijl in verband daarmede volgens 
art. 2 de voor een uitvinding vereischte 
nieuwheid van voortbrengsel of werkwijze 
wordt beoordeeld naar het tijdstip van in
-diening der aanvrage; 

dat met deze bepaling niet te rijmen ware 
een toelaten, dat na het tijdstip van de in
diening een wijziging van de aanvrage zou 
mogen plaats vinden van zoodanigen aard, 
-dat daarin een wezenlijk ruimere of andere 
uitvinding zou worden neergelegd; 

dat dan ook reeds in de Memorie van 
Toelichting, voorafgegaan aan de wet van 
1910, op art. 20 staat te lezen: ,,De om
s chrijving - in de aanvrage - van hetgeen 
men wenscht geoctrooieerd te zien vormt 
den grondslag van het te verleenen octrooi. 
Zooals nader zal blijken, kan het octrooi 
zich niet verder, doch wel minder ver dar 
deze omschrijving uitstrekken"; 

terwijl van gelijk inzicht getuigt de toe
lichting op art. 26; 

dat daarbij van geen beteekenis is, dat 
sedert de verandering van art. 20 in 1921 de 
nauwkeurige aanduiding van datgene, waar, 
voor de aanvrager uitsluitend recht ver
langt, niet langer in de aanvrage zelf, doch 
-in een bijlage daartoe moet voorkomen, wijl 
met die verandering geenszins een w-ijziging 
van stelsel werd beoogd; 

0. dat het middel vervolgens de stelling 
verdedigt, dat een ieder een octrooi kan 
doen nietig verklaren, indien hij er in slaagt 
aan te toonen, dat in een bepaald geval, ge
toetst aan voormelde norm het door den 
Octrooiraad verleende octrooi op ontoelaat
bare wijze afwijkt van de ingediende aan
vrage; 

dat aannemelijk is, dat aan den wetgever 
bij de opsomming in art. 51 van de gron
den, waarop een octrooi kan worden nietig 
verklaard, de hier behandelde figuur niet 
voor oogen heeft gestaan, hetgeen op zich 
zelf nog geen beletsel zoude behoeven op te 
leveren om ook den in het middel bepleiten 
'grond van nietigverklaring in voormeld ar
tikel besloten te achten, indien een redelijke 
toepassing van het stelsel der wet dit zou 
meebrengen; 

dat echter het aanvaarden van zoodanigen 
grond het doel zoude voorbij schieten; 

dat toch de belangen van de gemeenschap 
voldoende beschermd zijn, indien m en - op 
het voetspoor van de Engelsche Patent And 
-Design Act. section 42, en de Duitsche 
rechtspractijk - aanvaardt, dat een derge
lijke door den Octrooiraad bij de verleening 
gemaakte fout, niet als zoodanig een grond 
voor nietigverklaring van het verleende oc
trooi oplevert, doch slechts dat de octrooieer
·baarheid van hetgeen wezenlijk in de uit
vinding is gewijzigd of daaraan toegevoegd, 
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moet worden beoordeeld niet naar het tijd
stip , der aanvrage, doch naar dat waarop 
deze wijziging of toevoeging in de aanvrage 
is aangebracht; 

dat alsdan het octrooi zonder benadeeling 
van de belangen der gemeenschap kan ge
handhaafd blijven, indien aan de voorwaar
den voor octrooieerbaarheid op dat oogen
blik is voldaan, terwijl bij aanvaarding van 
de in het middel verdedigde stelling de be
langen van den uitvinder zonder noodzaak 
zouden worden opgeofferd; 

dat daarom die stelling moet worden ver
worpen en middel I niet tot cassatie kan 
leiden; 

0 . omtrent middel II: 
dat het Hof heeft vooropgesteld, dat de 

rechter bij de behandeling van een vorde
ring tot nietigverklaring van een octrooi 
zelfstandig dit octrooi moet toetsen aan de 
artt. 1-5 Ocrooiwet, doch hij desgeraden 
de noodige deskundige v_oorlichting kan put_ 
ten ook uit de beslissingen van den Octrooi
raad; 

dat niet twijfelachtig is, dat, wanneer het 
Hof hierna overweegt, dat in bepaalde · re
gels van het octrooischrift volkomen ver
staanbaar ook voor den niet-technicus is 
verklaard, dat de buitenlandsche octrooien 
het thans aangevallene niet anticipeeren, 
het Hof daarmee bedoelt te zeggen, dat het 
in die regels een oordeel leest van den Oc
trooiraad, hetwelk de zaak voor den rechter 
duidelijk maakt, en dat het Hof dit oordeel 
onderschrijft; 

dat derhalve het middel. dat zoowel in 
zijn primaire als in zijn subsidiaire klacht 
van een andere lezing van het arrest uit
gaat, feitelijken grondslag mist; 

0. dat aangaat middel III : 
dat 's Hofs overweging - bij de behan

deling van punt III van de tweede appèl
grief - dat partijen het in den loop der 
procedure hierover eens zijn geworden, dat 
de uitvindingsgedachte deze is, dat tevoren 
tegen het stoken -van fijnkool in steenovens 
een vooroordeel bestond, hetwelk door de 
uitvinding van verweerders is overwonnen, 
niet aldus is te verstaan, dat van de zijde 
van de vennootschap is toegegeven, dat een 
en ander inderdaad zoo was, doch het H of 
daarmee slechts heeft willen uitdrukken, dat 
naar 's Hofs inzicht in den loop der proce
toegespitst tot de vraag, of verweerders een 
dure het geschil over de al dan niet ·aanwe
zigheid van u1tvindingswaarde zich heeft 
vooroordeel als bedoeld hadden overwonnen 
en of zulks a ls een uitvinding was te waar
deeren; 

dat dan ook de grond, waarop het Hof de 
grief van de vennootschap omtrent gemis 
van uitvindingswaarde verwerpt, gelegen is 
in de daarop volgende overweging, waarin 
het Hof overneemt het oordeel uit de tus
schenbeschikking van de Afdeeling van Be
roep, die een uitvinding aanwezig acht, ge
let op het voor de practijk van belang zijnde 
effect, dat met de in het octrooi voorge
stelde stookmethode bereikt wordt; 

dat dit effect - gelijk blijkt uit de dan 
8 
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volgende overweging van 's Hofs arrest, zoo_ 
mede onmiskenbaar uit de hierboven in 
's Hoogen Raads arrest overgenomen over
wegingen van die tusschenbeschikking zelve 
- geen ander is dan het zwevend verbran
den van een belangrijk deel van de fijnkool 
tusschen de steenen met het gevolg van re
gelmatige verbranding en van regelbaarheid 
van de temperatuur; 

dat het Hof evenwel, als het vervolgens 
overgaat tot de behandeling van de derde 
appèlgrief van de vennootschap, waarbij 
deze betwistte, dat zoodanig effect zich in 
werkelijkheid voordoet, deze betwisting als 
irrelevant ter zijde stelt. omdat in dit effect 
niet de octrooieerbare uitvindingsgedachte is 
gelegen, om vervolgens te besluiten, dat "bo
ven" reeds het noodige is gezegd omtrent de 
uitvindingswaarde en de verkrijging van 
eenige uitkomst op het gebied der nijver
heid; 

dat met "boven" niet anders kan bedoeld 
zijn dan het uit de tusschenbeschikking van 
de Afdeeling van Beroep overgenomen oor
deel. dat steunt op de wèl aanwezigheid van 
voormeld effect; 

dat dus eenerzijds het Hof overweegt, dat 
een uitvinding aanwezig is, gelet op voor
meld effect, anderszijds uitspreekt, dat de 
vraag, of gemeld effect zich inderdaad voor_ 
doet, irrelevant is; 

dat de Hooge Raad deze tegenstrijdigheid 
in de redengeving op dit stuk niet vermag 
op te helderen en die redengeving in zijn 
geheel genomen onbegrijpelijk is. weshalve 
bij gemis van redengeving niet is voldaan 
aan den eisch, dien art. 168 van de Grondwet 
stelt, zoodat het middel in zijn primaire 
klacht gegrond is; 

0. wat betreft middel IV : 
dat het Hof geenszins heeft beslist, dat 

toepassing in een fabriek, die niet bijzonder 
de aandacht van den vakman pleegt te trek
ken, nimmer anticipeerend kan werken, doch 
heeft geoordeeld. dat in dit geval de toe
passing in het bedrijf van van Hoeken ge
durende enkele maanden, voordat het, toch 
al niet groot, werd stilgelegd, en welk be
drijf daarom niet bijzonder de aandacht van 
den vakman trok, niet anticipeerend werkt; 

dat in 's Hofs oordeel mede een waardee
ring ligt besloten van de bijzondere omstan_ 
digheden van dit geval, welke als van fei
telijken aard niet in cassatie kan worden ge_ 
toetst. zoodat onderdeel a van dit middel 
ongegrond is; 

dat het middel niet opkomt tegen 's Hofs 
beslissing, dat het octrooi alleen beschermt 
het stoken van uitsluitend fijnkool, derhalve 
niet, zooals de vennootschap had beweerd, 
zich ook zou uitstrekken over het stoken 
van mengsels van nootjeskool en fijnkool; 

dat het Hof blijkbaar hierom geen bij
zondere overweging heeft gewi_id aan de bij 
onderdeel b van dit middel ingeroepen be
wering van de vennootschap, dat het vragen 
van informatie bij de groote kolenleveran
ciers het verlangde resultaat zou hebben op_ 
geleverd, omdat uit voormelde beslissing als 
vanzelfsprekend voortvloeide. dat uit het 

blijkens van leveringen van fijnkool aan 
steenfabrieken niet geconcludeerd kon wor
den tot het stoken in de stee::-iovens met uit
sluitend fijnkool; 

dat dus de klacht over gebrek aan reden
geving op dit punt faalt; 

0. dat middel V geen behandeling be
hoeft, omdat na de gegrondbevinding van 
middel III de vraag, of het octrooi uitvin
dingswaarde heeft en, zoo ja, welke, weder
om geheel openstaat, en ook het bij middel 
V aangetaste oordeel van het Hof hetwelk 
- zoowel op het punt van de nieu:.Vheid als. 
op het punt van de uitvindingswaarde -
gebouwd was op 's Hofs inzicht in den aard 
en de waarde van de uitvinding is komen te 
vervallen, zoodat ook het daar behandelde 
geschilpunt wederom openstaat; 

0 . dat mitsdien het bestreden arrest van 
het Hof te 's-Gravenhage op grond van mid_ 
del III zal moeten worden gecasseerd en de 
zaak met toepassing van art. 106 ten 3 ° 
Wet R . 0. zal moeten worden verwezen naar 
een aangrenzend Gerechtshof; 

dat aan dit laatste niet in den weg staat 
de bepaling van art. 54, eerste lid, van de 
Octrooiwet, dat voor een vordering tot nie
tigverklaring van een octrooi uitsluitend be_ 
voegd is de Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage, nu in het tweede lid is voorgeschreven, 
dat overigens de gewone voorschriften be-· 
treffende de rechtspraak gelden. hetgeen 
meebrengt, dat onder omstandigheden ook 
een ander Hof dan dat te 's-Gravenhage 
over de zaak zal hebben te oordeelen; 

0. ten slotte, dat er termen zijn de kosten 
op de procedure in cassatie gevallen geheel 
te compenseeren, nu partijen over en weer 
op belangrijke punten in het ongelijk zijn 
gesteld; 

Vernietigt het bestreden arrest van het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage; 

Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 
Amsterdam, ten einde haar te behandelen en 
te beslissen met inachtneming van dit ar
rest ; 

Compenseert de kosten in cassatie geval
len, des dat iedere partij haar eigen kosten 
draagt. 

Conclusie Proc.-Gen. Mr. Berger : 

Post alia: 
Omtrent de vraag, of hier inderdaad eene 

wezenlijke verruiming ten opzichte van de 
conclusie der aanvrage - eene nieuwe ma
terie dus - aanwezig is, hebben Rechtbank 
en Hof geene beslissing gegeven, daar zij, 
gelijk uit de in het middel weergegeven gron
den blijkt, van oordeel waren, dat in het on
derhavige bezwaar van eischeres, wat daar
van overigens ware, geen grond voor nietig
verklaring van het octrooi kon zijn gelegen. 
Mocht Uw Raad hieromtrent anders oor
deelen en het voorgestelde middel derhalve 
gegrond achten, dan zal de terugwijzing moe
ten volgen, waarna alsnog zal moeten wor
den beslist, wat er van de beweerde wezen
lijke verruiming of verandering van de ge
stelde uitvinding is. H et middel richt zich 
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tegen eene tweeledige beslissing, in het be
streden arrest te vinden, immers in de eerste 
plaats tegen 's Hofs oordeel, dat in de Oc
trooiwet niet kan worden gelezen, dat de 
aanvrage zoude zijn de vormelijke grond
slag, waarvan in den loop der verleenings
procedure, niet zoude mogen worden afgewe
ken, en in de tweede plaats tegen 's Hofs 
opvatting, dat de beslissing, dat het ver
leende octrooi met de aanvrage correspon
deert, door den Octrooiraad in hoogste in
stantie, dus zonder mogelijkheid van rech
terlijke contröle, wordt gegeven. 

Wat de eerste van die beide beslissingen 
betreft, zal Uw Raad in verband met het 
door eischeresse te dien aanzien gestelde er
van mogen uitgaan, dat het hier, naar de 
voorstelling van eischeresse, niet loopt over 
onbeteekenende afwijkingen tusschen de 
aanvrage en het verleende octrooi, welke als, 
volgens art. 23 lid 1 Octrooiwet toelaatbare, 
aanvullingen of verbeteringen van de oor
spronkelijke aanvrage zouden zijn te be
schouwen, maar om aanmerkelijke wezen
lijke verschillen, zoodat 's Hofs beslissing, 
dat volgens de Octrooiwet de aanvrage niet 
zoude zijn de vormelijke grondslag, waarvan 
bij de verleeningsprocedure niet mag worden 
afgeweken, blijkbaar ook geacht moet wor
den te gelden bij zoodanige verschillen tus
schen aanvrage en verleening, als waardoor 
het verleende octrooi eenen ruimeren be
schermingsomvang verkrijgt, dan dien, wel
ke in de aanvrage werd verlangd. 

Deze opvatting schijnt mij niet houdbaar. 
Volgens art. 6 der Octrooiwet toch wordt, be
houdens de hier niet toepasselijke bepalingen 
van de artt. 7, 8, Ba, 9, 10 en 11, als de uit
vinder beschouwd hij, die het eerst bij den 
Octrooiraad eene aanvrage om octrooi in
dient, terwijl volgens art. 2 der genoemde wet 
voortbrengselen, werkwijzen of verbeterin
gen alleen dan niet als nieuw worden aange
merkt, wanneer zij op het tijdstip van indie
ning der aanvrage door eene beschrijving of 
op eene andere wijze reeds van voldoende 
openbare bekendheid kunnen zijn, om door 
een deskundige vervaardigd of toegepast te 
kunnen worden. Uit een en ander volgt im
mers, dat bedoeld tijdstip ten aanzien van 
de al dan niet nieuwheid der uitvinding al
leen beslissend kan zijn, indien wezenlijke 
verandering of uitbreiding van het aange
vraagde octrooi na de indiening der aan
vrage wordt uitgesloten, wijl anders de aldus 
veranderde of verruimde uitvinding, nu de 
wet daaromtrent geene afwijkende bepaling 
bevat, wat hare octrooieerbaarheid betreft, 
eveneens zoude moeten worden beoordeeld 
naar het tijdstip van indiening der oorspron
kelijke aanvrage, hetgeen bezwaarlijk ware 
vol te houden (vg. Telders bi. 173, Drucker 
bi. 56I). 

Terecht is dan ook m.i. de jurisprudentie 
van den octrooiraad in dien zin gevestigd, 
dat gedurende den loop der verleeningspro
cedure ontoelaatbaar ziin wijzigingen in de 
oorspronkelijke aanvrage, waardoor eene 
uitbreiding van de gevraagde bescherming 

tot stand zoude komen of eene wijze van om
schrijving der uitvinding zoude worden ver
kregen, welke uitvinding de deskundige niet 
aan de openbaar gemaakte stukken kon ont
leenen zie o.a. 0. R. 23 April 1917 I. E. 
1917-99; 0. R. 5 Nov. 1917 I. E. 1917-240; 
0. R. 8 Juli 1918 I. E. 1918-169; 0. R. 19 
Nov. 1919 I.E. 1919-371; 0. R. (Aanvr.afd.) 
27 Juni 1924 I. E. 1925-28; 0. R. (Afd. v. 
Beroep) 6 Juli 1933 B. J. E. 1934-131; 0. R. 
(Afd. v. Ber.) 4 Sept. 1934 B. J. E. 34-131; 
0. R. 4 Maart 1941 B.I. E. 1941 No. 83). 

Ook uit de geschiedenis der Octrooiwet 
blijkt, naar het mij voorkomt, de bedoeling 
van den wetgever om de aanvrage de gren
zen te doen trekken voor het te verleenen 
octrooi. Ik moge verwijzen naar de M. v. T. 
(Bijl. Hand. 2e K. 1904'5 No. 197-3 bi. 3) op 
art. 20, 2e lid, Octrooiwet, vóór de wijzi
gingswet van 15 Jan. 1921 S. 15 luidende: 
,,De aanvrage moet verder eene korte aan
duiding van den aard van de uitvinding be
vatten, met nauwkeurige en afzonderlijke 
aanwijzing van datgene, waarvoor het uit
sluitend recht verlangd wordt." 

"Het tweede lid" - zoo leest men in de 
toelichting - ,,geeft aan, welken feitelijken 
inhoud de aanvrage moet hebben. Die in
houd bestaat in eene korte aanduiding van 
den aard der uitvinding en vooral uit eene 
nauwkeurige aanwijzing van hetgeen men 
wenscht te octrooieeren (patentanspruch, re

vendication, statement oftheinventionclaim
ed.). Deze omschrijving van hetgeen men 
wenscht geoctrooieerd te zien vormt den 
grondslag voor het te verleenen octrooi. Zoo
als nader zal blijken kan het octrooi zich niet 
verder, doch wel minder ver dan deze om
schrijving uitstrekken". 

Voorts luidt dezelfde M. v. T. bi. 32 op 
art. 26 ie en 2e lid: ,,Slechts omtrent het in 
de openbaar gemaakte aanvrage omschreven 
octrooi kan worden beslist. Moge al vóór de 
openbaarmaking veranderingen van formee
len aard, die de aanvrage niet geheel van 
karakter doen veranderen, worden toegela
ten, na de openbaarmaking is zulks niet meer 
geoorloofd en kan niet over meer dan is 
openbaar gemaakt worden besloten. Dit wil 
intusschen niet zeggen, dat men de keus zou 
hebben tusschen afwijzing der aanvrage en 
verleening van een octrooi, met de aanvrage 
geheel overeenstemmend. Het staat den Oc
trooiraad volkomen vrij minder te geven dan 
werd gevraagd, en slechts een gedeelte der 
aanvrage in te willigen". 

Had het eerst aangehaalde gedeelte der 
M. v. T. betrekking op de oude redactie van 
art. 20 0. M., volgens hetwelk de octrooi
conclusies in de eigenlijke aanvrage moeten 
worden vermeld, terwijl deze conclusies bij 
de wijzigingswet van 1921 volgens de hui
dige redactie (lid :Ü naar de, de aanvrage 
vergezellende, bijlage zijn overgebracht, uit 
de M. v. T. op een vroeger ontwerp van 
1914 (bijl. hand. 2e K. 1913- 14 Bijl. No. 
3n) blijkt volgens den geëerden raadsman 
van eischeresse, dat voormelde wijziging 
geenszins eene principieele wijziging beoog-
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de en met name geenszins de strekking had 
om in het vervolg verdergaande veranderin
gen in de conclusies toe te laten, dan voor
heen. Ik kan dit toegeven, ofschoon ik aan
vankelijk dienaangaande wel eenige aarze
ling te overwinnen had, toen ik in voormelde 
M. v. T. op het ontwerp 1914 las: ,,Dat in de 
aanvrage de conclusies worden gesteld, gelijk 
in de thans geldende wet wordt voorgeschre
ven, is niet wenschelijk. Immers tijdens het 
vooronderzoek worden de conclusies niet zel
den belangrijk gewijzigd, somtijds zelfs te
ruggenomen en door andere vervangen. Aan_ 
gezien nu ingevolge art. 25, eerste lid, der 
Octrooiwet de aanvrage moet worden open
baar gemaakt en deze niet door eene andere 
vervangen kan worden, wordt mede open
baar gemaakt datgene, hetwelk niet meer 
voor de octrooiverleening van belang is. Voor 
den aanvrager is dit niet zelden nadeelig; en 
voorts niet zonder bedenking in verband met 
het beginsel van geheimhouding van alles, 
wat vóór de openbaarmaking geschiedt. D e 
conclusies behooren overigens logisch op de . 
beschrijving te volgen. In dien zin is het 
tweede lid der bestaande wet bekort en het 
vierde lid aangevuld. Eene korte beschrij
ving van den aard der uitvinding kan voorts 
niet gegeven worden. Het is daarom · beter 
voor te schrijven het leveren van eene korte 
aanduiding van datgene, waarop de uitvin
ding betrekking heeft". 

Op het eerste gezicht zoude men er toe 
kunnen komen aan deze toelichting een ar
gument te ontleenen voor het standpunt der 
verweerders dat "de aanvrage". waar zij dus 
niet langer de conclusies bevat en wel op 
grond van de daarvoor in de toelichting op
gegeven reden, inderdaad niet anders is, dan 
de in de leden 1 en 2 van art. 20 der O.W. 
genoemde, welke blijkbaar alleen dient om 
de verleeningsprocedure in te leiden en 
daartoe slechts aan de door de wet gestelde 
formeele eischen behoeft te voldoen, zoodat 
de conclusies daarin niet zijn begrepen en het 
den Octrooiraad dus vrij zoude staan, die 
conclusies te doen luiden, zooals het hem 
wenschelijk voorkomt zonder eenige gebon
denheid aan de oorspronkelijk geformuleer
de. Uit de boven aangehaalde uitspraken 
van den Octrooiraad blijkt intusschen dat 
deze zelf dit standpunt niet inneemt, immers 
niet toelaat weze nlijke veranderingen, die 
het karakter der aanvrage geheel zouden 
wijzigen. Ook Telders (bl. 173-174) acht 
deze rechtspraak van den Octrooiraad juist 
op grond van de door hem ontwikkelde ar
gumenten, waarnaar ik kortheidshalve moge 
verwijzen en waarvan ik hierboven reeds 
vermeldde het beroep op de bepaling van 
art. 2 O.W., volgens welke de vraag, of een 
voortbrengsel of een werkwijze octrooieer
baar is, moet worden beoordeeld naar het 
tijdstip van indiening der aanvrage. Op 
grond van diezelfde bepaling wil het mij 
ook voorkomen, dat onze wet geen ruimte 
laat voor een, door Telders eenigszins ge
kunsteld bevonden, onderscheid, als in 
Duitschland gemaakt tusschen een z.g. ,,pro_ 

zessuale (rechts-polizeiliche) Anmeldung" 
en eene z.g. ,,Zivilistische Anmeldung" met 
het resultaat dat men daar te lande wijziging 
of uitbreiding der aanvrage in ruimer mate, 
dan ten onzent, toestaat en met name, dat 
gedurende de behandeling der aanvrage nog 
"nieuwe materie" wordt ingelascht, welke 
dan echter wordt beoordeeld naar het tijd
stip, waarop zij in de aanvrage is opgenomen 
(zie hieromtrent Telders bl. 174 noot 1). 

Men bedenke hierbij ook, dat par. 1 van 
het Duitsche Patentgesetz anders dan art. 1 

van onze Octrooiwet, de aanvrage niet 
noemt. 

Naar mijne bescheiden meening is er dan 
ook, indien in het bij dit middel bedoelde 
bezwaar tegen het octrooi geen nietigheids
grond mocht zijn gelegen, in onze wet geen 
aanknoopingspunt te vinden om bij inlas
sching van nieuwe materie in de oorspron
kelijke aanvrage het beslissende tijdstip, in 
art. 2 der Octrooiwet genoemd, voor wat de 
octrooieerbaarhe_id van die materie betreft, 
te verschuiven naar het tijdstip, waarop die 
materie werd ingebracht. 

Dat overigens onder "aanvrage" in art. 1 

der Octrooiwet niet alleen moet worden 
verstaan de aanvrage in engen zin, als be
doeld in lid 1 en lid 2 van art. 20, doch de 
aanvrage met de bijlagen, waarvan deze voL 
gens lid 3 van dit artikel moet zijn vergezeld 
(vg. Telders bl. 131), vloeit m.i. voort uit 
den geheelen gang van de verleeningsproce
dure. Volgens art. 23, lid 1, der Octrooiwet, 
stelt immers de Octrooiraad "de aanvrage" 
na de inschrijving in handen van den voor
onderzoeker. Deze zal toch uitteraard dienen 
kennis te nemen van de in de bijlagen ver
vatte beschrijving van de uitvinding en van 
de conclusies, welke, volgens art. 23, lid 4, 
van het Octrooireglement aan het slot der 
beschrijving moeten worden opgenomen, 
blijkbaar als de in art. 20, lid 3, bedoelde 
nauwkeurige aanduiding van datgene, waar
voor het uitsluitend recht verlangd wordt. 
Daarom zal m.i. moeten worden a geno
men, dat hier kennelijk onder aanvrage de 
daarbij verplicht gestelde bijlagen als be
schrijving en conclusies, zijn begrepen. Ook 
in art. 24 O.W. hetwelk loopt over de be
oordeeling van de aanvrage door de aan
vraagaf deeling, waarna hetzij tot niet-open
baarmaking, hetzij tot openbaarmaking 
wordt besloten, kan m.i. alleen worden ge
dacht aan de aanvrage in dezen ruimen zin. 
D e openbaarmaking van de aanvrage ge
schiedt, volgens art. 25, lid 1, door vermel
ding van het daartoe strekkende besluit in 
het door het Bureau voor den Industrieelen 
Eigendom uit te geven blad, terwijl dan voî
gens lid 3 van genoemd art. gedurende vier 
maanden, volgende op de dagteekening van 
bedoeld blad, waarin het besluit tot openbaar
making is vermeld, die aanvrage met de 
daarbij behoorende beschrijving, teekenin
gen, modellen en monsters bij den Octrooi 
raad voor een ieder ter inzage ligt. (zie ook 
art. 35 O.R.). Volgens art. 26, lid 4, O.W. 
eindelijk wordt bij gebreke van oppositie het 
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octrooi geacht te zijn verleend in den vorm 
waarin de aanvrage is openbaar gemaakt. 
Terecht m.i. merkt Budding de Vaagt 
(R.M.Th. 1942 bi. 214 noot 3) op, dat deze 
uitdrukking niet gelukkig is en dat men be
ter zou kunnen zeggen, dat octrooi wordt 
verleend voor d~ uitvinding, zooals deze in 
de openbaar gemaakte aanvrage is omschre
ven. De in art. 26, lid 4, bedoelde "vorm" 
der openbaarmaking kan toch zeker niet en
kel geacht worden te liggen in de in art. 25, 
lid 1, genoemde vermelding van het besluit 
tot openbaarmaking in het hierbedoelde blad, 
doch moet m.i. voornamelijk geacht worden 
te zijn belichaamd in de tervisielegging van 
de aanvrage met de daartoe behoorende bij
lagen (art. 25, lid 3 O.W.), in verband 
waarmede artikel 35 O.R. nader be
paalt, hoe de inzage van deze ter
visie gelegde stukken bij den Octrooiraad 
wordt verleend. In zijn arrest van 19 Fe
bruari 1937 No. 550 m.o. E.M.M.; B.J.E. 
1937, bi. 111, m .o. v.d. M. verstaat Uw Raad 
dan ook blijkbaar de aanvrage in den ruimen 
zin van de aanvrage met en gepreciseerd 
door de daarbij behoorende beschrijving en 
conclusies (v.g. ook Budding de Voogt t.a.p. 
bi. 218). 

Indien nu, gelijk ik meen, uit het boven
staande mag worden afgeleid, dat de in art. 
1 O.W. bedoeld~ aanvrage de grenzen trekt 
voor het daarop te verleenen octrooi, dan 
rijst vervolgens de vraag, of de nietigheids
rechter bevoegd is de al dan niet overeen
stemming van het verleende octrooi met de 
aanvrage te controleeren. Het Hof beant
woordt deze vraag in ontkennenden zin en 
beslist, dat de Octrooiraad daaromtrent in 
hoogste instantie oordeelt. Ook met deze be
slissing zoude ik mij niet willen vereenigen. 
Volgens den duidelijken tekst van art. 51 
O.W. wordt een octrooi door den rechter nie
tig verklaard o.m. voorzoover het naar de 
bepalingen van de artikelen 1, 2, 4, of 5 niet 
had behooren te worden verleend. Uit deze 
volstrekte redactie blijkt, dat de rechter in
derdaad aan de hand van voormelde wets
artikelen de algeheele controle heeft op de 
juistheid van de beslissing van den Octrooi
raad, dus in verband met art. 1 O.W. ook op 
de beslissing der vraag, of de aan den uit
vinder onder den naam van octrooi verleen
de uitsluitende rechten hem zijn toegekend 
"op zijne aanvrage" dus niet op materie, die 
daarin niet is vervat (v.g. Telders bi. 173). 
Niettemin is Telders (bi. 402) van oordeel, 
dat "gezien de niet-openbaarheid der oor
spronkelijke aanvrage, wel moet worden aan_ 
genomen, dat de beslissing, dat het verleen
de octrooi met de aanvrage correspondeert, 
door den Octrooiraad in hoogste instantie, 
dus zonder rechterlijke controle-mogelijk
heid, wordt gegeven.'' 

Met allen eerbied voor het gezag van wij
len den zoo diep betreurden hoogleeraar 
meen ik toch te moeten betwijfelen, of het 
Hof zich terecht bij diens oordeel op dit punt 
heeft aangesloten. Gelijk de raadsman van 
eischeresse opmerkte geeft Telders trouwens 

zijn oordeel in dezen slechts aarzelend en 
met een argumentatie, welke hij elders ten 
deele zelf weerlegt (No. 451 j 0

• no. 388), ter
wijl bovendien het verleende octrooi in elk 
geval kan worden getoetst voor wat betreft 
zijne overeenstemming met de openbaar ge
maakte aanvrage, welke met medewerking 
van den aanvrager tot stand komt en daarom 
ook voor derden zal moeten gelden als zijne 
aanvrage overeenkomstig art. 1 O.W. 

Op vorenstaandle gronden ben ik van 
meening, dat het Hof ten onrechte heeft ge
weigerd de beweerde niet-overeenstemming 
van het verleende octrooi met de ingediende, 
althans met de openbaar gemaakte aan
vrage als grond voor nietigverklaring van het 
octrooi ingevolge art. 51 O.W. te erkennen, 
zoodat ik dit middel gegrond acht en het be
streden arrest derhalve, naar mijne meening, 
op dit punt niet kan worden gehandhaafd. 

Middel Il mist, naar het mij voorkomt, 
feitelijken grondslag; enz. 

Post alia: 
Middel 111 betreft in de eerste plaats 's 

Hofs weerlegging van eischeresse's in haar 
tweede appèlgrief vervat bezwaar, volgens 
rechtsoverweging 5 sub c, 2e alinea, luiden
de: ,,Bovendien - en dit acht appellante het 
belangrijkst - was op grond der buitenland_ 
sche octrooischriften niet alleen niet-nieuw
heid, doch ook gemis aan uitvindingswaarde 
van het aangevallen octrooi gesteld; voorts 
heeft de Rechtbank zelve de uitvindingsge
dachte van het octrooi vastgesteld, zonder, 
gelijk de vaste practijk meebrengt, hierom
trent tevoren deskundige voorlichting in te 
winnen, welke uitteraard noodig zou zijn, 
omdat de uitvindingsgedachte te zoeken is 
in hetgeen het octrooi objectief als probleem
oplossing aan den deskundige openbaart". 

In de tweede plaats richt het middel zich 
mede tegen de weerlegging van de derde ap
pelgrief van eischeresse, waarin deze be
toogde: ,,dat het door de Rechtbank aan de 
geoctrooieerde werkwijze toegekende effect 
van zwevende verbranding der fijnkool in de 
slieten niet bestaat, waarbij appellante op
merkt, dat zij ten deze niet uitsluitend strijdt 
tegen de tegenwoordige opvatting van ge
ïntimeerde (die in prima eene andere was), 
doch ook tegen Octrooiraad en Rechtbank, 
die beide juist en alleen in de vermeendelijk 
optredende zwevende verbranding en de 
daardoor te verkrijgen regelbaarheid der ver
branding het motief voor de octrooieering 
hebben gezien. 

's Hofs weerlegging van een en ander 
vindt men in de rechtsoverwegingen x7 t/m 
23 van het aangevallen arrest, welke over
wegingen letterlijk in dit middel zijn over
genomen. 

Met den geëerden pleiter voor eischeresse 
wil het mij voorkomen, dat het Hof, in 
rechtsoverweging 18 vaststellende, dat par
tijen het er over eens zijn geworden, dat 
tevoren tegen het stoken van fijnkool in 
steenovens een vooroordeel bestond, hetwelk 
de uitvindingsgedachte in casu deze is, dat 
door de uitvinding van verweerders is over-
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wonnen, niet bedoeld kan hebben, dat ei
scheresse erkend heeft, dat tevoren tegen 
het stoken van fijnkool in steenovens een 
vooroordeel bestond en dat de uitvinding 
dit vooroordeel heeft overwonnen. Dan zou
de immers alle verdere gedachtenwisseling 
ten aanzien van de uitvindingswaarde van 
het aangevallen octrooi overbodig zijn ge
worden. De overeenstemming tusschen par
tijen, welke het Hof hier ziet, kan derhalve 
slechts hebben P.'etroffen de "vermeende" uit
vindingsgedachte en de hierbedoelde over
weging zal dan ook m .i. aldus moeten wor
den verstaan, dat partijen het in den loop 
der procedure erover eens waren geworden, 
dat de uitvindingsgedachte, naar welker al 
dan niet bestaan een onderzoek was in te 
stellen, de hier omschrevene was. H et Hof 
had dus nog te onderzoeken, of verweerders 
inderdaad een vooroordeel als bedoeld had
den overwonnen en of dit als uitvinding was 
te waardeeren. Dat bedoelde overweging 
niet anders kan worden begrepen, volgt, meen 
ik, ook uit de memorie van grieven, waarin 
eischeresse onder meer (blz. n) opmerkt: 
"Naar hetgeen in de onderhavige procedure 
gebleken is, is de (vermeende) uitvindings-
gedachte - nl. de probleemoplossing ... . . ... . 
veeleer deze, dat tevoren tegen het stoken 
van fiinkool in steenovens een vooroordeel 
bestond, hetwelk door de "uitvinding" van 
geïntimeerden zou zijn doorbroken. Met de 
ontdekking of het partij trekken van eenig 
effect, waartoe het octrooi zich in het geheel 
niet beperkt ,heeft dit niets te maken". 

Het Hof grondt nu zijn oordeel omtrent de 
uitvindingswaarde van het bestreden octrooi 
in rechtsoverweging 19 op het oordeel van 
de Afdeeling van Beroep van den Octrooi
raad, hetwelk luidt, dat "gelet op het voor 
de practijk van belang zijnde effect. dat met 
de voorgestelde stookmethode bereikt wordt, 
een in bovenstaanden zin beperkte conclusie 
geacht kan worden op eene uitvinding in den 
zin der octrooiwet betrekking te hebben. Het 
Hof ziet hierbij echter, naa r het mij voor
komt, over het hoofd, dat het oordeel van de 
Afdeeling van Beroep de uitvindingswaarde 
van het octrooi aanneemt met aanvaarding 
van en aan zijn oordeel ten grondslag leg
gende het effect van de zwevende verbran
ding en dat eisecheresse, ook blijkens rechts
overweging 20 van het bestreden arrest , bij 
hare derde appèlgrief heeft gesteld, dat de 
Octrooiraad juist en alleen in de vermeende
lijk optredende zwevende verbranding en d e 
daardoor te verkrijgen regelbaarheid in de 
verbranding het motief voor de octrooieering 
heeft gezien, alsmede, dat dit effect, de zwe
vende verbranding der fijnkool in de slieten, 
niet bestaat. Omtrent de al dan niet juistheid 
van deze beweringen laat het Hof zich niet 
uit, zoodat het die blijkbaar aanvaardt, al
thans in het midden laat. Wanneer het Hof 
dan niettemin de derde grief van eischeresse 
verwerpt op grond van de overweging, dat 
nu partijen het eens zijn. dat in dit effect 
niet een octrooieerbare uitvindingsgedachte 
is gelegen, alleen de vraag blijft, of los daar-

van, de uitvinding voldoet aan de algemeene 
eischen gesteld voor eene octrooieerbaarheid 
nl. nieuwheid, uitvindingswaarde en dat zij 
strekt tot verkrijging van eenige uitkomst op 
het gebied der nijverheid, maakt het zich we
der geheel los van het oordeel van d e Af
deeling van Btrcep var, de:11 Octrooiraad, 
waarop het eerst zijn eigen oordeel omtrent 
de uitvindingswaarde van het aangevallen 
octrooi gegrond heeft en in welk oordeel het 
bewuste, door eischeresse betwiste, effect 
terdege een rol speelt. Het wil mij daarom 
voorkomen, dat de redeneering van het Hof 
als geheel onbegrijpelijk is te achten, im
mers geen inzicht geeft in de gronden, waar
op het Hof nu eigenlijk zijne beslissing ten 
aanzien van de uitvindingswaaride van het 
octrooi doet steunen. M.i. kan het arrest 
hierom dan ook niet geacht worden, naar den 
eisch der wet met redenen te zijn omkleed 
(v.g. H . R. 25 Mei 1g28 W. n885 N. J. 
28-1688; H . R. 19 Maart 1942 No. 445). 

De aan het slot van het middel •, eronder
stelde lezing v an 's Hofs arrest komt mij met 
den geëerden pleiter voor eischeresse on
waarschijnlijk voor, in elk geval zoude zij op 
bovenaangegeven gronden evenzeer onbegrij
pelijk zijn te achten. Ik meen dan ook dit 
middel gegrond te moeten oordeelen. 

Middel IV keert zich tegen de verwer
ping van eischeresse's 4e appèlgrief, meer in 
het bijzonder van het tweede onderdeel daar
van, waarbij eischeresse zich beroept op art. 
2 der Octrooiwet, hetwelk door de Recht
bank verkeerd zoude zijn uitgelegd en toe
gepast; in dat artikel wordt als niet nieuw 
aangemerkt eene werkwijze, die reeds van 
voldoende openbare bekendheid kon zijn om 
door een deskundige te kunnen worden toe
gepast en eischeresse meende nu door de ten 
dezen gehouden enquêtes te hebben bewe
zen, dat de werkwijze van het aangevallen 
octrooi vóór de aanvrage reeds op een zeven
tal steenfabrieken werd toegepast, die uit
sluitend fijnkool stookten. 

Te dien aanzien betoogt het Hof (rechtsov. 
31-3.~) het volgende: ,,Het Hof is met de 
Recht bank van oordeel. enz. (zie hiervoor 
verder in arrest H. R.; Red.) 

In de Mem. v. Toelichting (Moorrees I 
bl. 12) wordt het van openbare bekendheid 
kunnen zijn, aldus omschreven, dat de voor
waarden voor de openbare bekendheid moe
ten aanwezig zijn en deze bekendheid van 
zoodanigen aard moet zijn , dat een deskun
dige tengevolge daarvan het voortbrengsel 
kan vervaardigen of de werkwijze of de ver
betering kan toepassen. Of een en ander in 
concreto het geval is, wordt blijkens die
zelfde M. v. T. , aan het vrije oordeel van den 
Octrooiraad en van den rechte r overgelaten 
en dit oordeel zal dan ook uiteraard geheel 
van de omstandigheden van het geval afhan
kelijk zijn (zie ook T elders No. 6.~ bi. 56). 
De grief van onderdeel a van dit middeLdoet 
het m.i. ten onrechte voorkomen, als zoude 
het Hof in dezen eene algemeene norm heb
ben gesteld ten aanzien van het "van vol
doende openbare bekendheid kunnen zijn". 
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's Hofs oordeel, dat toepassing in een fa
briek, die niet bijzonder de aandacht van een 
vakman pleegt te trekken, niet anticipeerend 
werkt, slaat naar het mij voorkomt, in sa
n1enhang met het vooraf overwogene bepaal
delijk op de fabriek van van Hoeken, waar
-Omtrent het Hof feitelijk vaststelde, dat 
,daarin de in het aangevallen octrooi bedoel
de stookwijze slechts gedurende enkele 
maanden is toegepast, voordat het, toch al 
niet groote bedrijf werd stilgelegd. M.i . 
kon het Hof hieruit afleiden, dat daarom ten 
aanzien van deze fabriek de voorwaarden 
voor de mogelijkheid van voldoende open
bare bekendheid niet aanwezig waren. De 
steller van het middel schijnt dit trouwens 
zelf toe te geven, waar hij opmerkt, dat de 
door het Hof met betrekking tot deze fa
briek vastgestelde omstandigheden . niet 
noodzakelijkerwijze afdoen aan de in het 
:middel vervatte stelling. Ik ben daarom van 
meening, dat dit onderdeel van het middel 
vruchteloos opkomt tegen eene feitelijke, in 
-cassatie onaantastbare, beslissing. 

Ook met onderdeel b van dit middel kan 
-ik mij niet vereenigen. Het "van voldoende 
openbare bekendheid kunnen zijn" in artikel 
2 der Octrooiwet veronderstelt m.i., dat de 
openbare bekendheid der uitvinding recht
streeks gegeven is, zoodat de deskundige ge
acht kan worden op de hoogte te zijn, al
thans de gelegenheid te hebben gehad, zich 
door redelijkerwijs van hem te vergen onder
zoek daarvan rechtstreeks op de hoogte te 
stellen. Dit volgt, dunkt mij, ook uit de bo
venaangehaalde omschrijving van het begrip 
in de Memorie van Toelichting. ,,De voor
waarden voor de openbare bekendheid moe
ten aanwezig zijn", hetgeen niet het geval is, 
wanneer die openbare bekendheid slechts 
1angs indirecten weg ware te verkrijgen (men 
zie ook T elders bl. 4,,-44) . 

Middel V betreft de verwerping door het 
Hof van eischeresse's vijfde grief in appèl, 
'in het middel omschreven en door het Hof 
afgewezen op grond, dat juist het feit, dat 
deze commissie van deskundigen (de zg. Ko-
1encommissie) niet verder was dan dat zij 
besloot het stoken van uitsluitend fijnkool 
-in studie te nemen, eenerzijds bewijst, dat 
•een werkwijze, die dit probleem oploste, nog 
niet gevonden, dus nog veel minder van vol
·doende openbare bekendheid kon zijn, an
derzijds, dat juist voor den deskundige nog 
iets verrassends, eene uitvinding noodig was 
,om tot de probleemoplossing te komen. Dit 
middel acht ik niet gegrond. Indien immers 
- geli.ik het Hof schijnt aan te nemen -
de uitvindingswaarde van het octrooi is ge-
1egen in het overwinnen van het vooroordeel 
dat tevoren tegen het stoken van fijnkool in 
-steenovens bestond, dan vooronderstelt dit 
·uitteraard, dat de gedachte om deze stook
wijze toe te passen, niet onbekend was, doch 
-die toepassing achterwege bleef juist op 
grond van het bestaande vooroordeel, dat zij 
niet tot gunstig resultaat zoude kunnen lei
den. Maar dan ook het enkele feit dat de be
doelde Commissie bekendheid gaf aan haar 

besluit om het stoken met uitsluitend steen
kool in studie te nemen, m.i. bezwaarlijk 
worden aangemerkt als eene omstandigheid, 
waardoor de geoctrooieerde werkwijze van 
voldoende openbare bekendheid kon zijn om 
door eenen deskundige te worden toegepast. 
Immers het bekend maken van een plan tot 
in studie nemen van een werkwijze, waarvan 
de vruchtdragende toepassing tot dusverre 
door deskundigen onmogelijk werd geacht, 
behoeft er zeker geenszins toe te leiden om 
aan te nemen, dat de deskundige er toe ge
bracht zal worden die werkwijze toe te pas
sen, zoolang diens vooroordeel niet is weg
genomen door hem het inzicht bij te bren
gen, dat zoodanige werkwijze praktisch re
sultaat zal kunnen opleveren. Door in het 
onder&avige geval te beslissen, dat onder de 
gegeven omstandigheden van het "van vol
doende openbare bekendheid kunnen zijn" 
geen sprake was, heeft het Hof dan ook naar 
het mij voorkomt, eene zuiver feitelijke be
slissing gegeven, waartegen niet met goed 
gevolg in cassatie kan worden opgekomen. 

Op grond van het hierboven ten aanzien 
van middel I en van middel III betoogde, 
concludeer ik tot vernietiging van het be
streden arrest en in verband met middel III 
tot verwijzing der zaak naar een aangren
zend Gerechtshof ten einde haar op het be
staande hooger beroep verder te behandelen 
en te beslissen, alsmede tot veroordeeling van 
verweerders in cassatie in de daarop geval
len kosten. 

(N. J.) 

19 October 1946. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920, art. 
101 ter). 

Een verzoek als bedoeld in art. 101ter 
1e lid had in casu moeten zijn ingediend 
vóór r Mei 1q45, Een beroep te
gen een niet-ontvankelijkverklaring we
gens overschrijding van dezen termijn op 
grond van de toen ter tijd heerschende 
oorlogsomstandigheden gaat niet op, aan
gezien zelfs de verzending van het ver
zoekschrift pas op 20 Aug. 1945 of la
ter is geschied, terwijl volgens art. 4 
van het gehandhaafde Eerste Uitv.besl. 
van den S.-G. van Justitie ingevolge 
Verord. no. 13/1940 d.d. 18 Juni 1940 
slechts rekening mag worden gehouden 
met het niet in acht nemen van termij
nen, welke in redelijkheid niet konden 
of kunnen worden inachtgenomen , en in 
casu niet is vol te houden, dat de in art. 
101ter 1e lid genoemde termijn niet in 
acht kon worden genomen. 

Indien het d.d. 20 Aug. 194~ of later 
aan den Min. van 0., K. en W. verzon
den schrijven moet worden opgevat als 
een beroep tegen de beslissing van Ged. 
Staten van 15 Juli 194,; is dit beroep ten 
onrechte bij dezen Minister ingesteld 
aangezien het ingevolge art. I 7 bij de 
Kroon had behooren te worden inge-
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steld, terwijl het bovendien in dit geval 
niet binnen den termijn van 30 vrije da
gen, vermeld in het 2e lid van dit art., 
is ingesteld. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Roomsch-Katholieke bijzon
dere lagere school te Grootgenhout-Beek 
(L.), tegen de beschikking van den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 26 l\'faart 1946, No. 3710, afdeeling La
ger Onderwijs, waarbij de appellant in zijn 
verzoek de vergoeding bedoeld in artikel rn1 
der Lager Onderwijswet 1920, ten behoeve 
van zijn school voor gewoon lager onderwijs 
met toepassing van artikel 101ter, eerste lid, 
dier wet over het jaar 1945 op een hooger be
drag per leerling vast te stellen, niet-ontvan
kelijk is verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 September 1946, No. 234; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
II October 1946, No. 34834, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de appellant bij bovengenoemde 
beschikking in zijn verzoek, de vergoeding, 
bedoeld in artikel rn1 der Lager Onderwijs
wet 1920, ten behoeve van zijn school voor 
gewoon lager onderwijs met toepassing van 
artikel 101 ter, eerste lid, dier wet over het 
jaar 1945 op een hooger bedrag per leerling 
vast te stellen, niet-ontvankelijk is verklaard 
op grond van de overweging, dat ingevolge 
artikel 101ter, eerste lid, der Lager Onder
wijswet 1920 een verzoek om toepassing van 
dit wetsartikel moet zijn ingediend vóór r 
Mei van het dienstjaar, dus in casu vóór r 
Mei 1945 en dat het verzoekschrift van den 
adressant eerst op 29 Augustus 1945 bij het 
Ministerie is ingekomen; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat het in Maart 1945 van het bestuur der 
gemeente Beek de mededeeling ontving, dat 
de vergoeding voor zijn school volgens artikel 
101 der Lager Onderwijswet 1920 was vast
gesteld op f 7.50 per leerling; dat het nog in 
de maand Maart 1945 van dit besluit bij Ge
deputeerde Staten van Limburg in beroep 
ging; dat het de beslissing op dit beroep, me
de tengevolge van oorlogshandelingen, pas 
op 18 Juli 1945 ontving: dat het na rijp be
raad van de beslissing van Gedeputeerde 
Staten in beroep ging bij den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in 
Augustus 1g45; dat het thans van den Mi
nister bericht ontving, dat het in zijn ver
zoek niet-ontvankelijk was, omdat het ver
zoekschrift bij den Minister pas op 29 Au
gustus was ingekomen en niet vóór den in de 
Lager Onderwijswet 1920 gestelden datum 
van r Mei; dat echter de beslissing van Ge
deputeerde Staten op het verzoekschrift pas 
18 Juli 1945 werd ontvangen tengevolge van 
oorlogshandelingen, waardoor het eerste ver
zoekschrift verloren ging en een tweede 
moest worden ingezonden; dat het onmogelijk 

was, dat het bestuur zich vóór r Mei tot den 
Minister wendde, omdat Nederland pas op 
5 Mei werd bevrijd; dat het zijns inziens dan 
ook ten onrechte in zijn verzoek niet-ontvan
kelijk is verklaard; dat het verzoekt hem als
nog ontvankelijk te willen verklaren; 

0. dat, indien het bestuur op grond van. 
bijzondere omstandigheden, als bedoeld in 
artikel rorter, re lid, der Lager Onderwijs. 
wet 1920, het in het re lid van dat artikel be
doelde verzoek had willen indienen, zulks had 

· moeten geschieden vóór r Mei 1945 aan den 
toenmaligen Secretaris-Generaal van het De-
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming; 

dat een beroep op de toen ter tijd heer
schende oorlogsomstandigheden niet opgaat, 
aangezien zelfs de verzending van het ver
zoekschrift pas op 20 Augustus 1945 of later 
is geschied, terwijl volgens artikel 4 van het 
gehandhaafde Eerste Uitvoeringsbesluit van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Justitie, vastgesteld ingevolge ver
ordening no. 13/1940, dd. 18 Juni 1940, slechts 
rekening mag worden gehouden met het niet 
in acht nemen van termijnen, welke in rede
lijkheid niet konden of kunnen worden in 
acht genomen, en in dit geval niet is vol te· 
houden, dat de in voornoemd artikel rorter, 
re lid, genoemde termijn niet in acht kon 
worden genomen; 

dat, indien het voormelde dd. 20 Augustus 
1945 of later aan den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen verzonden 
schrijven moet worden opgevat als een be
roep tegen de beslissing van Gedeputeerde 
Staten van Limburg van 13 Juli 1945" re af
deelin~ no. B 3463, dit beroep ten onrechte 
bij dezen Minister is ingesteld, aangezien het 
ingevolge artikel 17 der Lager Onderwijswet 
1920 bij Ons had behooren te worden inge
steld, terwijl het bovendien in dit geval niet 
binnen den termijn van 30 vrije dagen, ver
meld in het tweede lid van dit artikel, is in
gesteld; 

dat de Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen derhalve terecht het be
stuur van deze school niet-ontvankelijk in 
zijn verzoek heeft verklaard; 

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.) 

z9 October z946. KONINKLIJK BESLUIT" 
(Hooger Onderwijswet art. 8quater). 

De gemeente 0. dient als woonplaats· 
in den zin van art. 8quater te worden 
beschouwd, nu de vader van den leer
ling, voor wien de bijdrage over 1945 
moet worden betaald, op 22 Jan. 1944-
in het bevolkingsregister van 0. is in-
geschreven en op 15 Sept. van dat jaar 
daarin nog was ingeschreven. Daaraan
doet niet af, dat deze inschrijving is ge-
schied, omdat de vader als evacué te Q_ 
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vertoefde, aangezien er geen afwijkende 
w ettelij ke bepalingen t en aanzien v an 
een zoodanige inschrijving bestaan . 
Evenmin kan op de beoordeeling van 
deze zaak invloed hebben de omstandig
heid, dat de terugkeer naa r de oorspron
kelijke woonplaats thans plaats vindt , 
daar voor de bepaling van d e gemeen te, 
welke d e bijdrage verschuldigd is , over 
het jaar 1945 de woonplaats op 15 Sept. 
1944 beslissend is. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het gemeentebestuur van Ossendrecht 
tegen het besluit van Ged. Staten van Zee
land v'an 10 Mei 1946, no. 210 II/i57, 3e af
deeling, waarbij onde r meer voor de gemeente 
Ossendrecht een bijdrage , groot f 255, in d e 
kosten van het gemeentelijk gymnasium t e 
Middelb urg over 1945 is vastgesteld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Sept. 1946, No. 260; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
II October 1946, No. 23057, Afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

0. dat Ged. Staten van Zeeland bij hun 
voormeld besluit de bijdrage, welke de ge
meente Ossendrecht verplicht is te betalen in 
de kosten van het gymnasium te Middelburg 
over 1945, hebben vastgesteld op f 255; 

dat van dit besluit het gemeentebestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
het gezin, waartoe de leerling van het gym
nasium te Middelburg, voor wie de bij drage 
volgens Ged. Staten van Zeeland verschul
digd is, behoort, sedert Augustus 1942 ge
evacueerd is naar Ossendrecht tezamen met 
de inrichting " Zeehospitium Zonneveld" te 
Oostkapelle, waaraan het hoofd van dit ge
zin, C . Geldof, als concierge verbonden is ; 
dat de leden van djt gezin derhalve als éva
cué's te Ossendrecht werden ingeschreven en 
op 22 Januari 1944 overeenkomstig de bepa
lingen van het besluit bevolkingsboekhou
d ing in het bevolkingsregister der gemeente 
Ossendrecht werden opgenomen; dat dien
t engevolge overeenkomstig het bepaalde in 
lid 1 van artikel Bquater der Hooger Onder
wij swet de gemeente Ossendrecht is aange
merkt geworden als de daarbedoelde woon
plaats; dat het evenwel nimmer in de be
doeling van den wetgever zal hebben gele
gen om gemeenten te belasten met extra-uit
gaven, voortvloeiende uit de opneming van 
geëvacueerde n in die ge meente n ; dat imme rs 
in de Armenwet analoge bepalingen zijn op
genomen ten aanzien van gemeenten, waarin 
inrichtingen zijn gevestigd, bestemd tot 
duurzame verzorging van hulpbehoevenden ; 
dat de inrichting " Zeehospitium Zonneveld" 
met alle daaraan v erbonden personen in Aug. 
1946 wederom naar haar oorspronkelijke 
plaats van vestiging, de gemeente Oostka
pelle, zal terugkeeren; 

0. dat het eerste lid van art. Bquater der 
H~oger Onderwijswet bepaalt, dat iedere ge-

m eente, welke geen gymnasium in stand 
houdt, een bijdrage in de kost en verleent van 
elk van Rijkswege gesubsidieerd gymnasium, 
tot hetwelk een of meer leerlingen zijn toe
gelaten , die in de gemeente wonen en dat een 
gem eente als woon plaats geldt, indien de
gene van de ouders, d ie d e ouderlijke m acht 
uitoefent, op 15 Septem ber v an het jaar, 
voorafgaande aan da t , waarover d e bijdrage 
loopt, in haar b evolkingsregist er is ingeschre
ven, of, bij gebreke daarvan, indien de leer
ling in haar bevolkingsregist er is ingeschre
ven · 

d;t C . Geldof, vader van J . Geldof, den 
leerling van het gymnasium te Middelburg, 
voor wien de bijdrage moet worden betaald, 
gelijk uit de stukken blijkt , op 22 J anuari 
1944 in het bevolkingsregist er v an Ossen
drecht is ingeschreven en op 15 September 
van dat iaar nog in dit bevolkingsregister 
was ingeschreven; 

dat derhalve de gemeent e Ossendrecht als 
woonplaat s in den zin van art . Bquater der 
Hooger Onderwijswet van J. Geldof dient te 
worden beschouwd; 

dat hieraan niet afdoet, dat deze inschrij 
ving is geschied, omdat C . Geldof als évacué 
te Ossendrecht vertoefde, aangezien er geen 
a fwijkende wettelij ke bepalingen t en aan zien 
van een zoodanige inschrijving bestaan; 

dat op de beoordeeling van deze zaak even
min invloed kan hebben de omstandigheid . 
dat blijkens een nader door de Afdeeling van 
den R aad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, van het gemeentebestuur van Os
sendrecht ontvangen schrijven, de terugkeer 
naar de oorspronkelijke woonplaats thans 
plaats vindt, daar voor de bepaling v a n de 
gemeente, welke de . hierbedoelde bijdrage 
verschuldigd is, over het jaar 1945 de woon
plaats op 15 September 1944 beslissend is ; 

dat Ged. Staten van Zeeland derhalve te
recht de gemeente Ossendrecht voor het be
talen eener bijdrage in aanmerking hebben 
gebracht; 

Gezien de Hooger Onderwijswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

21 October 1946. KONI NKLIJK BESLUIT. 
(Armen wet a r t . 40). 

De overbreng ing va n den woonwa
g en , waarin de a r mlas tige gehuisvest 
"'·as, v an de gem eente S . naar h et v e r
za m elkam p t e A. is geschied op last van 
de rijkspoli ti e-a utor iteiten tijdens de 
bezetting . D erhalve kan niet wo rden 
gezegd, da t tot de komst van den a rm
lastige in de gem eente A. eenige invloed 
van h et gem eentebestuur van S. h eeft 
medegewerkt. 

Art. 40 beef t niet de s trek king om 
voor a lle gevallen , waarin armlastigen 
va n de eene gem eente naar de a nder e 
vertrekken, een r eg eling van de kos t en 
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tusschcn de betrokken gemeenten te ge
ven; een maatregel, als bedoeld in het 
tweede lid, kan slechts worden genomen 
in de gevallen, waarin tot de komst van 
den armlastige in een andere gemeente 
eenige invloed van of vanwege den bur
gemeester, B. en W. of he t bestuur van 
een burgerlijke instelling in de vorige 
verblijfplaats heeft medegewerkt. 

· Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door burgemeester en wethouders van Smil
de tegen h et besluit van Ged. Staten van 
Drenthe van 29 Mei 1946, no. 35, 3e afdee
ling, waarbij is bepaald, dat de kosten van 
ondersteuning van P . G. Vorstenbosch, 
echtgenoote van A. P. Langenberg, voor 
den tijd van 18 Juli tot en met 15 October 
1944 ten laste van de gemeente Smilde 
komen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 2 October 1946, No. 288; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 14 October 1946, 
No. 10886, afdeeling Armwezen; 

0. dat Ged. Staten van Drenthe bij hun 
besluit van 29 Mei 1946, No. 35, 3e afdeeling, 
h ebben bepaald, dat de kosten van onder
steuning van P. G. Vorstenbosch, echtge
noote van A. P. Langenberg voor den tijd 
van 18 Juli tot en met 15 October 1944 ten 
laste van de gemeente Smilde komen; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat burgemeester en wethouders van 
Assen bij hun schrijven van 6 Februari 1946 
ter kennis van hun college h ebben gebracht 
het v ermoeden, dat door of vanwege h et 
gemeentebestuur van Smilde invloed is uit
geoefend tot de komst van de armlastige P. 
G. Vorstenbosch, ecbtg·enoote van A. P. 
Langenberg, uit de laatstgenoemde ge
meente in de gemeente Assen en derhalve 
h ebben verzocht om overeenkomstig h et 
tweede en derde lid van art. 40 der Armen
wet te bepalen, dat de kosten van onder
steuning van de voormelde armlastige voor 
het tijdvak van 18 Juli 1944 tot en met 15 
October 1944 ten laste van de gem eente 
Smilde zullen komen, dat burgemeester en 
wethouders van Assen aanvoeren, dat de 
genoemde armlastige P. G. Vorstenbosch, 
die zich in Juni 1944 om ondersteuning tot 
het gemeentebestuur van Smilde heeft ge
wend, op 13 Juli 1944 door of vanwege dit 
gemeentebestuur met haar woonwagen 
naar Assen is gebracht, a lwaar zij van 18 
Juli tot en met 15 October 1944 door den 
gemeentelijken dienst voor Sociale Zaken is 
ondersteund; dat h et gemeentebestuur van 
Smilde hiertegen onder meer aanvoert, dat 
<le overbrenging van de meergenoemde 
armlastige naar de gemeente Assen h eeft 
plaats gehad op grond van de destijds ge
nomen maatregelen tot concentratie van de 
woonwagenbevolking en dat de hieruit 
voortvloeiende kosten ten laste van het Rijk 
dienen te komen; dat dit betoog niet kan 
baten, omdat gelijk ook uit een bij de stuk-

ken in afschrift gevoegd schrijven van het 
Ministerie van Justitie, afdeeling Politie, 
bureau Comptabiliteit, van 14 Januari 1946, 
No. Comptabiliteit D 40/46, blijkt, alleen die 
kosten aan het Rijk konden worden gede
clareerd, welke zijn gemaakt ter uitvoering 
van de destijds uitgevaardigde voorschrif
ten inzake de concentratie van woonwa
gens, zooals kosten van transport en derge
lijke, doch dat h et niet in de bedoeling h eeft 
gelegen, dat h et Rijk ook de kosten w egens 
onderstand aan armlastige woonwagenbe
woners t e zijnen laste zou nemen; dat ech
ter een beroep op de hierbovenbedoelde con
centratievoorschriften h et gem eentebe
stuur van Smilde ook niet kan ontheffen 
van de verplichting tot ondersteuning; dat 
immers het bepaalde in art. 40 der Armen
wet niet is te beschouwen als een soort 
strafbepaling voor de toezendende gemeen
te, zoodat het voldoen aan een ambtelijl< be
vel die gemeente zou disculpeeren, doch dat 
de genoemde bepaling moet worden gezien 
als een regeling tusschen twee gemeenten 
van de lrnsten van ondersteuning naar bil
lijkheid en dat uit dien hoofde de billijkheid 
ook eiscbt, dat de g·emeent e Smilde i.c. de 
ondersteuning betaalt, al kan de toezending 
van de meergenoemde armlastige naar de 
gemeente Assen haar niet worden aange
rekend; dat h et gemeentebestuur van 
Smilde r edelijkerwijze bad kunnen voor
zien, dat de armlastige P. G. Vorstenbosch, 
eenmaal met haar woonwagen in de ge
meente Assen ondergebracht, in deze ge
m eente op onderstand zou zijn aangewezen; 
dat dus h et gem entebestuur van Smilde 
invloed in den zin van art. 40 der Armen
wet tot de komst van de armlastige P. G. 
Vorstenbosch in de gemeente Assen, die 
korten tijd na haar komst a ldaar in een toe
stand geraakte, die ondersteuning nood
zakelijk maakte, h eeft uitgeoefend; dat de 
gemeente Smilde nog wel aanvoert, dat niet 
gebleken is, of de echtgenoot van de ge
noemde armlastige tot ondersteuning van 
baar niet in staat is, doch dat art. 40 der 
Armenwet niet den eisch stelt, dat de ge
meente, welke onderstand verleend heeft, 
eerst een onderzoek instelt naar de mogelijk
heden van verhaal, alvorens haar vermoe
den van afschuiving van een armlastige in
gevolge dit artikel t er kennis van Gedepu
teerde Staten te brengen; 

dat burgemeester en wethouders van 
Smilde in beroep aanvoeren, da t met de be
slissing van Gedeputeerde Staten in strijd 
is de overweging van hun besluit, dat "de 
toezending van de m eergenoemde armlasti
ge naar de gemeente Assen haar (de ge
meente Smilde) niet kan worden aangere
kend" dat van afschuiving dan ook inder 
daad geen sprake is, dat op grond van de 
circulaires van den Gewestelijk Politiepre
sident te Groningen dd. 22 en 30 Juli 1943, 
op 6 Juli 1944 door den Postcommandant 
der Marechaussee t e Smilde de woonwagen, 
waarin was gehuisvest P. G. Vorstenbosch, 
ecbtgenoote van A.P. Langenberg, wonen-
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de te 's-Gravenhag e, werd overgebracht 
naar h et woonwagenkamp t e Assen , dat va n 
d eze overbrenging door den burgem eester, 
Politiegezagsdrager, k ennis w erd gegeven 
aan zijn a mbtgen oot t e Assen , da t P. G. 
Vorstenbosch en haar zoontje volgens m e
d edeeling ingeschreven stonden in h et cen
trale bevolkingsr egister , da t zij niet van 
echt was gesch eiden , dat haar man t e 's -G ra
v enhage woonde, dat de woonwagen gerui
m en tijd op h et t errein va n een sch eeps
w erf in de gem eente Smllde s tond en door 
de politie niet was opgem erkt, dat de eige
naa r van de wer f de politie op de aanwezig 
h eid van den wagen a ttent maakte, dat P . 
G. Vorstenbosch in de gem eente Smilde geen 
o ndersteuning ontv ing, wel ech ter in de ge
m eente Assen, waarop de Directeur va n den 
G em eentelijken Diens t va n Socia le Zaken 
a ldaar verzocht om de k os ten van de onder
s t e uning voor r ekening hunner gemeen te te 
n em en; dat h et gemeentebestuur zich daar
n a gewend h eeft t ot h et D epart em ent van 
B innenla ndsch e Za k en, afdeeling Armwe
zen, m et v er zoek , om in v erband m et de 
v oorgeschreven ver plaatsing van de woon
wagenbevolking algem een e r egelen t e tref
f en t en aanzien van de onder s t euning van 
deze groep va n de bevolking , da t hierop h et 
schrijven van 15 D ecember 1944, No. 4534, 
afdeeling Ar m wezen , werd on tvan gen ; dat 
aangezien de v erplaatsing va n de a rmla stige 
uitsluitend geschiedde door Rijkspolitieor
gan en zonder eenigen invloed of m edewer
king va nwege h et gem eentebstuur, op 
g rond van voorschriften va n politie, naar 
hunne m eerring geen s prake is van afschui
ving in den zin va n a rt. 40 der Armen:wet; 

dat zij in dit verba nd mogen aanha len h et 
K oninklijk besluit van 24 Au gust u s 1938 , 
waarbij w erd beslis t, da t h et m edewerken 
a a n een poging t ot r ecla sseering op initia 
tief van h et D epartem ent van Justitie niet 
d e bedoeling van afschuiving inhou dt ; da t 
t en slotte niet is geblek en, dat h et gem eente
b estuur va n Assen een onder zoek h eeft in
g esteld, of de betrokkene, die gehuwd was 
m et A. P. Langenber g t e 's-Gra venhage, 
zich h et noodzakelijke lev ensonderhoud k on 
v erschaffen; 

O. dat blijkens de stukken vaststaat , da t 
d e overbreng ing van den woonwagen, waar
in de armlas tige gehuisvest was, van d e ge
m eente Smilde naar h et verzamefäamp te 
Assen is geschied op last van de Rijkspoli
tieautoriteiten tijdens de bezetting ; 

dat derhalve niet ka n worden gezegd, da t 
t ot de k oms t va n de a rmla stige in de ge
m eente Assen eenige invloed van h et ge
m eentebestuur va n Smilde h eeft m edege
w erkt, en er mitsdien voor de toepassing 
van a rt. 40, tweede lid, der Armenwet geen 
t ermen b estaan; 

da t Gedeputeer de Staten van Drenthe 
weliswaar h ebben overwogen, dat bedoeld 
artikel 40 moet w orden gezien als een r ege
ling tussch en t wee gem eenten van de k os
ten van ondersteuning naar billijkheid en 
niet als een soort strafbepa ling voor de toe-

zendende g emeente, doch dat dit niet juist 
g ezien is; 

dat toch art. 40 der Armenwet geenszin" 
de strekking h eeft om voor alle gevallen, 
waarin armla stigen va n de een e gem eente 
naar de a nder e vertrekken, een r egeling va n 
de kosten tusschen de betrokken gem eenten 
t e geven , maar da t integendeel de bewoor 
dingen van het a rtikel g een ander e uitleg
g ing toela t en dan dat een maatregel, a ls be
doeld in het t weede lid, slechts kan worden 
genom en in d e geva llen, waarin tot de k omst 
van den a rmla stige in een a nder e gem eente 
eenige invloed van of vanwege den burge
m eest er, burgem eester en wethouder s of h et 
bestuur van een burgerlijke instelling in de, 
vorige verblijfplaats h eeft medegewerkt; 

dat de bestreden beslissing mitsdien niet 
in stand kan blijven; 

Gezien de Armen wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
m et vernietiging va n h et besluit va n Ge

deputeerde Staten va n Drenthe va n 29 Mei 
194 6, No. 35, 3e afdeeling , t e verkla r en , dat 
een geva l, als bedoeld in art. 40 der Armen 
wet, zich hier niet voordoet, en dit artikel 
mitsdien m et betrekking t ot dit geschil gee
n e toepassing ka n v inden. 

Onze Minis t er van Binnenlandsche Za k en 
is belast, en z. 

(A. B .) 

2r October r946. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Alg. Rijks
ambtenarenreglement art. 80). 

Geen plichtsverzuim levert het op, 
als de ambtenares, gevraagd om een 
verantwoording ter zake eener overtre
ding, in die verantwoording haar chef 
gebrek aan nationaliteitsgevoel verwij t, 
nu zij zich in gepaste bewoordingen 
heeft uitgedrukt, ook al zou het aange
voerde motief voor de overtreding niet 
feitelijk juist zijn geweest. 

Uitspraak in zake: 
de Inspecteur-Generaal voor de Scheep

vaart te 's-Gravenhage, in hooger beroep, 
tegen: 

mej. H. C. B. te 's-Gravenhage, gedaagde in 
hooger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Inspecteur-Generaal voor de 

Scheepvaart op I November 1945 het navol
gende besluit heeft genomen: 

De Inspecteur-Generaal voor de Scheep
vaart. 

Gezien de klacht ingebracht door den 
Scheepsbouwkundig Adviseur Ir. A. v. D., 

Gezien de schriftelijke verantwoording dd. 
I2 October j.1. door betrokkene gegeven , t en 
aanzien eener plaatsgevonden overtreding, 
[t.w. ondanks het daartoe door Ir. v. D . ge
weigerde verlof haar werk verlaten om Gene
raal Eisenhower te zien bij zijn rondrit door 
D en Haag, Red .]; 
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0 . dat betrokkene daarin den Heer van D. 
beschuldigt van "gebrek aan nationaliteits
gevoel"; 

Dat zij bij mondelinge bespn:king geen 
steekhoudend argument voor deze beschul
diging heeft aangevoerd; 

Dat zij, in de gelegenheid gesteld zijnde, 
zich schriftelijk te verantwoorden, daartoe 
niet is ov:ergegaan ; 

0. dat het uiten van een dergelijke be
schuldiging zonder grond, onder de tegen
woordige tijdsomstandigheden een ernstig 
vergrijp is, temeer nu die geuit werd tegen 
een persoon, die bij de plaatsgevonden over
treding als chef tegenover haar moest op
treden; 

Gelet op de artikelen 80-84 van het Al
gemeen Rijksambtenaren reglement; 

Straft de schrijfster re kl. Mej. H. G. B. 
wegens het zonder gronden beschuldigen van 
een boven haar geplaatst ambtenaar van 
,,gebrek aan nationaliteitsgevoel" met inhou
ding van 6 dagen salaris; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 2 Mei 1946 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- bovengenoemd besluit heeft nietig ver
klaard; 

0. dat de Inspecteur-Generaal voor de 
Scheepvaart van die uitspraak tijdig is ge
komen in hooger beroep en bij beroepschrift 
op de daarbij aangevoerde gronden kennelijk 
bedoelt te verzoeken, dat deze Raad met ver
nietiging van die uitspraak het beroep van 
mej. H. G. B. tegen zijn besluit van I No
vember 1945 alsnog ongegrond zal verkla
ren; 

In rechte: 
0. dat eischer bij beroepschrift en ter open

bare terechtzitting aanvoert, dat mej. B. -
thans gedaagde - door haar chef, den waar
nemend Inspecteur-Generaal voor de Scheep
vaart Ir. A. v. D. "gebrek aan nationaliteits
gevoel" te verwijten, welke uitlating volgens 
eischer, voor de verdediging van haar over
treding geheel overbodig was, iets gedaan 
heeft, hetwelk een goed ambtenaar behoort 
na te laten, zoodat zij, gelet op artikel 80 Al
gemeen Rijksambtenarenreglement, terecht 
door hem wegens plichtsverzuim is gestraft; 

0. dat de Raad echter eischer hierin niet 
vermag te volgen doch met den eersten rech
ter aanneemt: 

,.dat de uitlating "gebrek aan nationali
teitsgevoel" tegenover den heer A. v. D. -
aan wiens goed Nederlander zijn deze Raad 
niet in het minst twijfelt - niet kan worden 
opgevat als een beleediging van de zijde van 
mej. B., noch ook als een ongepaste uitdruk
king, wijl mej. B. toch in de van haar ge
vraagde verantwoording moest mededeelen, 
welke haar motieven voor haar handelwijze op 
6 October 1945 waren geweest en nu zij dit in 
gepaste bewoordingen heeft gedaan, de aard 
van het wettelijk voorgeschreven instituut 
der verantwoording meebrengt, dat zij te 
dier zake niet mag worden gestraft - ook al 
zouden de aangegeven motieven niet feitelijk 
juist zijn geweest;" 

zijnde door een en ander tevens aangetoond 
de onjuistheid van eischers meening omtrent 
het voor de verdediging der overtreding ge
heel overbodige der bewuste uitlating; 

0 . dat de Raad dan ook van oordeel is, dat 
het besluit van eischer - destijds verweer
der - d.d. I November 1945, als in strijd 
met het bepaalde bij artikel 80 van het Alge
meen Riiksambtenarenreglement, terecht is ' 
nietig verklaard, zoodat de uitspraak, waar
van beroep, als zijnde met juistheid gewe
zen, moet worden bevestigd; 

Recht doende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

28 October z946. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad v an Beroep. (Ambtena
renwet 1929 artt. 3 en u6, P ensioenwet 
1922 art. 125). 

Tegen een besluit tot toepassing van 
de artt. 116, u9 en 120 der Ambtena
renwet 1929 staat, ook als de Pensioen
raad het openbare lichaam, is, dat tot 
inhouding op pensioen overgaat, beroep 
open op den ambtenarenrechter. De op
somming van gevallen, waarin de rechts
gang volgens de Pensioenwet 1922 kan 
worden gevolgd, is in art. 125 dier wet 
limitatief gegeven. 

Uitspraak in zake: 
K . Th. Y. te Deventer, klager, niet ver-

schenen, 
tegen: 

den Pensioenraad te 's-Gravenhage, verweer
der. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Pensioenraad bij brief van 6 Fe-

bruari 1946 aan K. Th. Y., gepensionneerd 
referendaris der P. T. en T. te Deventer, 
heeft bericht : 

"Wij zullen, ter verrekening van tot een 
bedrag van f 2602.42 door U te veel genoten 
pensioen, met toepassing van de artikelen 
116, II9 en 120 der Ambtenarenwet 1929 op 
Uw pensioen over het tweede tot en met 
vierde kwartaal 1944 en over het eerste en 
derde kwartaal ,945 een bedrag van f 500 per 
kwartaal en c>P Uw pensioen over het vierde 
kwartaal 1945 een bedrag van f 102.42 in
houden ten behoeve van het Ministerie van 
Binnenlandsche Zaken."; 

0. dat de Pensioenraad bij brief van 16 
Februari 1946 nog aan K. Th. Y. heeft doen 
weten, dat eerstgenoemde brief hem inmid
dels zal hebben ingelicht omtrent de inhou
ding, die de Raad, op verzoek van den Minis
ter van Binnenlandsche Zaken, op zijn pen
sioen moet toepassen; 

0. dat K. Th. Y. bij brief van 23 Februari 
1946 aan den Pensioenraad heeft bericht nog
maals te protesteeren tegen het door dien 
Raad ingehouden bedrag van f 2602.42 en 
voorts heeft verzocht hem spoedig het teveel 
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ingehouden bedrag van f 415.u te willen 
doen toekomen; 

0 . dat Jaatstvermelde brief op 5 Maart 
1946 vanwege den Pensioenraad is gezon
den aan het Ambtenarengerecht te Arnhem 
onder opmerking, dat tegen zijn beslissing 
beroep bij den Ambtenarenrechter moet wor
den ingesteld en met het verzoek de behan
deling te willen overnemen; 

0. dat K. Th. Y. eerst bij brief van 8, 
later bij brief van 28 Mei 1946 aan het Amb
tenarengerecht te Arnhem nader uitsluitsel 
over de bedoeling van zijn beroep heeft ver
schaft, bij laatstgenoemden brief, door hem 
"klaagschrift" genoemd, op grond van het 
daarbij aangevoerde vorderend: 

1e. te vernietigen de beslissingen van den 
Pensioenraad, · d.d. 6 en 16 Februari 1946, 
waarbij aan klager ten onrechte een inhou
ding op zijn pensioen is berekend; 

2e. te bepalen dat aan klager zal worden 
toegekend een bedrag overeenkomende met 
hetgeen aan uitgesteld pensioen diende te 
worden uitbetaald van 9 September 1943 tot 
heden; 

3e. te vernietigen de beslissingen van den 
Pensioenraad, waarbij anders is bepaald; 

0 . dat de voorzitter van dat Ambtenaren
gerecht op 28 Juni 1946 vorengenoemde stuk
ken aan dezen Raad heeft doen toekomen 
met het volgende begeleidende schrijven: 

,,Op 6 Maart 1946 kwam bij dit Ambtena
rengerecht een schrijven in van den P ensioen
raad, waarbij was gevoegd een bezwaarschrift 
van K . Th. Y. te Deventer tegen een mede 
daarbij ingesloten beslissing van genoemden 
Raad d.d. 6 Februari 1946, met verzoek de 
behandeling te willen overnemen; 

"Hoewel ik terstond vermoedde, dat het 
hier ging om beroep tegen een of meer be
slissingen van den Pensioenraad in den zin 
der artikelen 12,;-127 der Pensioenwet, 
waartegen alleen bij den Centralen Raad van 
Beroep voorziening open staat, gaf de uit
drukkelijke adresseering aan mijn Gerecht 
mij aanleiding om nadere gegevens te vragen 
aan klager. Diens hierop ingezonden nader 
klaagschrift d .d. 8 Mei 1946 liet opnieuw 
ruimte voor twijfel omtrent de besluiten of 
handelingen, waartegen het beroep was be
doeld, waarom ik meende, klager nogmaals 
gelegenheid te moeten geven zijn vorderin
gen duidelijk te formuleeren. 

,,Uit het daarop i.d. 29 Mei 1946 ontvan
gen derde geschrift blijkt nu wel met stellig
heid, dat het niet de bedoeling is van voor
noemden ambtenaar eenige handeling of 
eenig besluit te bestrijden van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken of van het 
H oofdbestuur der P. T. en T. , doch zijn be
roep is gericht tegen beslissingen van den 
Pensioenraad als bovenbedoeld. 

"In verband hiermede veroorloof ik mij 
U.H.E.G. hierbij de stukken in deze zaak te 
doen toekomen, ter beoordeeling, of er aan
leiding bestaat voor Uw College om naar 
analogie van de artikelen 84 Jid 2 der Be
roepswet en 66 Jid 2 der Ambtenarenwet x929 
het klaagschrift van K. Th. Y. te beschou-

wen als destijds dadelijk bij U ontvangen."; 
0. dat de Pensioenraad bij contra-memo

rie o.m. heeft betoogd: 
,,Het beroep is ingesteld tegen onze be

slissing, waarbij met toepassing van de arti
kelen u6, 119 en 120 der Ambtenarenwet 
1929 ten verzoeke van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken inhouding op het aan kla
ger toegekend pensioen wordt toegepast. 

"Aangezien het hier betreft toepassing 
van de bepalingen der Ambtenarenwet, kon
den wij het schrijven van klager van 23 Fe
bruari 1946 niet aanmerken als een bezwaar
schrift in den zin van artikel 125 der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad no. 246), doch 
hebben klager verwezen naar het bevoegde 
Ambtenarengerecht, in casu dat te Arnhem 
(vgl. C. R. van Beroep, 8 October 1935; 
P .W. 1935, D. No; s); 

"Naar onze meening is de Centrale Raad 
van Beroep dan ook niet bevoegd in eerste 
instantie van deze zaak kennis te nemen."; 

In rechte: 
0. dat de eerste vraag, welke in dit geding 

aan de orde is, deze is, of hier een geschil 
krachtens de Pensioenwet 1922 dan wel een 
krachtens de Ambtenarenwet 1929 moet wor
den berecht; 

0. dat de bezwaren van klager - naar 
toch zeker ondubbelzinnig uit zijn bovenver
meld "klaagschrift" van 28 Mei 1940 is ge
bleken - zijn gericht tegen een inhouding, 
welke de Pensioenraad gemeend heeft op zijn 
pensioen als gewezen referendaris der P .T.T. 
te kunnen toepassen; 

0. dat de Pensioenraad is een openbaar 
lichaam als bedoeld bij art. u6, lid 1, der 
Ambtenarenwet 1929 en in dit geding dus -
naar verweerder terecht reeds bij zijn beslis
sing van 6 Februari 1946, en voor dezen 
Raad nog in de aangehaalde contra-memorie, 
had doen opmerken - de toepassing van het 
bepaalde bij de artt. u6, u9 en 120 der 
Ambtenarenwet 1929 het onderwerp des ge
schils uitmaakt; 

0. dat tegen een besluit tot toepassing van 
die artikelen krachtens het bepaalde bij art. 
24, lid 1, gelezen in verband met art. 1, lid 4, 
der Ambtenarenwet 1929, beroep op den bij 
art . . 3 dier wet genoemden rechter openstaat; 

0. dat de vraag kan rijzen, of in laatstver
meld artikel, lid 1, aanhef, luidende: ,,On
verminderd de wettelijke regelen omtrent de 
rechtspraak, in pensioenzaken bestaande .. .. " 
moet worden gelezen, dat het onderhavige 
geschil niet door den ambtenarenrechter, 
maar krachtens den rechtsgang, in de P en
sioenwet I922 voorgeschreven, moet worde n 
berecht; 

0. dat de voorzitter van het Ambtenaren
gerecht blijkens zijn vorenaangehaalden brief 
van 28 Juni x946 die vraag bevestigend heeft 
beantwoord, evenwel ten onrechte; 

0. toch dat de Pensioenwet 1922 in art. 
125, lid 1, een opsomming geeft van die ge
vallen, waarin de zoo even bedoelde rechts
gang kan worden gevolgd, welke opsomming 
limitatief is ; · 

0. dat daaronder niet voorkomt het hier 
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aanwezige geval van inhouding op het pen
sioen ter verrekening van te veel genoten 
pensioen, weshalve voor dit geval die rechts
gang niet in het leven is geroepen; 

0. dat deze Raad niet bevoegd is in eer
sten en eenigen aanleg recht te spreken in 
deze zaak, waarop immers het bepaalde bij 
de leden 2 en -~ van art. :i der Ambtenaren
wet 1929 niet van toepassing is; 

0. dat dus in eersten aanleg een Ambte
narengerecht, en wel in verband met klagers 
woonplaats dat te Arnhem, bevoegd is; 

0. dat deze Raad met analogische toepas
sing van het bepaalde bij art. 66, lid 2, in 
verband met art. 70 der Ambtenarenwet 
1929 beslist als volgt: 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart het Ambtenarengerecht te Arn

hem bevoegd van het onderwerpelijke twist
geding kennis te nemen; 

Stelt de stukken van het geding in handen 
van den voorzitter van dat gerecht, ten einde 
deze zaak, met inachtneming van 's Raads 
uitspraak, te berechten op de wijze, als in de 
Ambtenarenwet 1929 is bepaald. 

(A.B.) 

28 October 1946. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 58, lid 1. Conventie van 
Genève betr. behandeling van krijgsge
vangenen (S. 1932, no. 396). Circulaire 
d.d. 2 Juli 1942 van den Commissaris 
voor de v.m. Neder!. weermacht) . 

De met een officier gelijkgestelde kor
net der artillerie, die zich op den desbe
treffenden oproep van den vijand vrij
willig ter wegvoering in krijgsgevangen
schap had gemeld, heeft recht op zijn 
salaris gedurende het tijdvak, waarin hij 
in Duitsche krijgsgevangenschap heeft 
verkeerd. De circulaire d.d. 2 Juli 1942 
van den toenmaligen Commissaris voor 
de belangen van de voormalige Ned. 
weermacht wordt aangemerkt als een 
toepasselijk algemeen verbindend voor
schrift. Strekking der artt. 2:1. 31 en 32 
van de Conventie van Genève van 27 
Juli 1929. 

Uitspraak in zake: 
D e Minister van Oorlog, eischer in hooger 

beroep, 
tegen: 

Mr. H. B. T., te 's-Gravenhage, gedaagde in 
hooger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat gedaagde bij op 15 November 1945 

ter griffie van het Ambtenarengerecht te 
's-Gravenhage ingekomen klaagschrift heeft 
gevorderd nietigverklaring van de weigering 
van eischer - op 17 October 1945 monde
l ing namens dezen aan gedaagde medege
deeld en bij schrijven van eischer d.d. 26 
Januari 1946 bevestigd - om hem uit te 
keeren zijn tegoed aan bezoldiging wegens 

zijn Duitsche krij gsgevangenschap als kornet 
der artillerie, groot f 1912.:12, vermeerderd 
met de wettelijke rente ad 6 %; 

0. dat genoemd Ambtenarengerecht bij 
uitspraak van 21 Juni 1946 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - voormelde 
weigering van den Minister van Oorlog heeft 
nietig verklaard en heeft verstaan, dat deze 
zal doen uitbetalen aan gedaagde, toenmaals 
klager, over de periode van zijn D uitsche 
krijgsgevangenschap van 1 Maart 1943 tot 5 
Juni 1945, de hem toekomende bezoldiging 
overeenkomstig de voor hem geldende sala
risregeling, echter zonder bijbetaling van 
rente; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig in 
hooger beroep is gekomen en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ge
vorderd, dat deze Raad, met vernietiging van 
die uitspraak, alsnog eischers weigering, als 
vorenbedoeld, gegrond zal verklaren; 

0. dat gedaagde op de in de contra-memo
rie gestelde gronden heeft gevorderd, dat 
het den Rade behage vast te stellen, dat hem 
de Minister van Oorlog zijn tegoed aan bezol
diging wegens krijgsgevangenschap groot 
f 1912.32 volledig gespecificeerd en vermeer
derd met de wettelijke rente ad 6 %, althans 
sinds 5 Juni 1945, althans sinds indiening van 
het klaagschrift, in vrij geld zal doen uitbe
talen, subsidiair de onderhavige uitspraak 
van het Ambtenarengerecht te 's-Graven
hage te bevestigen; 

In rechte: 
0. dat de beslissing van het onderhavige 

geding afhangt van het antwoord op de 
vraag, of de voormelde, op 26 Januari 1946 
schriftelijk bevestigde, weigering van 17 Oc
tober 1945 om aan gedaagde salaris uit te 
betalen over den tijd van 1 Maart 1943 tot 5 
Juni 1945, gedurende welken gedaagde als 
kornet der artillerie in krijgsgevangenschap 
in Duitschland heeft verkeerd, op een der 
gronden, aangegeven in artikel .53, lid 1, der 
Ambtenarenwet 1939, kan worden aangetast; 

0. dat de Raad op grond van de geding
stukken als vaststaande aanneemt hetgeen als 
zoodanig in de uitspraak, waarvan beroep, is. 
aangenomen; 

0. dat de Raad ook overigens zich veree
nigt met en overneemt de gronden, die tot 
de genoemde uitspraak hebben geleid, zoo
ook dat de daarin genoemde circulaire dd. 2 

Juli 1942 moet worden aangemerkt als een 
ten deze toepasselijk algemeen verbindend 
voorschrift, waarbij door de daartoe be
voegde autoriteit algemeene regelen zijn ge
geven, alsmede dat de strekking van de Con
ventie van Genève geenszins is de rechtsver
houding van de zich in krijgsgevangenschap 
bevindende militairen tot de mogendheid, 
welke zij hebben gediend, te regelen; 

0. dat in het beroepschrift, voorzoover 
nog ter terechtzitting gehandhaafd, in de 
eerste plaats is aangevoerd, dat de bedoe
ling van de Conventie van Genève is, dat, 
behoudens andersluidende overeenkomsten,. 
tusschen de oorlogvoerende mogendheden, 
de gevangenhoudende mogendheid, aan offi-
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eieren en daarmede gelijkgestelden hun trac
tement betaalt, zulks onder verrekening met 
de mogendheid, die zij hebben gediend; 

0. te dezen aanzien dat eischer kennelijk 
doelt op artikel 23 van die Conventie, be
treffende de behandeling van krijgsgevange
nen, hetwelk, voorzoover ten deze van be
lang, bepaalt, dat, onder voorbehoud van 
bijzondere overeenkomsten tusschen de oor
logvoerende mogendheden, de krijgsgevangen 
officieren en gelijkgestelden van de gevan
genhoudende mogendheid hetzelfde tracte
ment ontvangen als de officieren van over
eenkomstigen rang in het leger van deze mo
gendheid, zulks onder de aldaar gestelde 
voorwaarde, en dat alle als tractement aan 
de krijgsgevangenen gedane uitkeeringen aan 
het einde der vijandelijkheden door de mo
gendheid, welke zij hebben gediend, moeten 
worden terugbetaald; 

0 . dat eischer, door zich te beroepen op 
dat artikel, dus het standpunt inneemt, dat 
gedaagde was een "gelijkgestelde", als in dit 
artikel bedoeld, terwijl eischer anderzijds 
b lijkens het in het beroepschrift onder a ge
stelde (hierna te releveeren) kennelijk van 
oordeel is, dat gedaagde niet een met een of
ficier gelijkgestelde was, welke standpunten 
onderling tegenstrijdig zijn; 

0. nu, dat, aangenomen dat gedaagde een 
zoodanig "gelijkgestelde" in den zin der 
Conventie was, hetgeen naar 's Raads oordeel 
het geval was, uit het bereids hiervoren over
wogene met betrekking tot de strekking van 
de Conventie van Genève volgt, dat meerge
noemd artikel 23 niet inhoudt een regeling 
van het geldend maken van het recht van 
een betrokkene op tractement, doch in feite 
behelst een voorschrift nopens het voorschie
ten van tractement door de gevangenhou
dende mogendheid, welks tractement ver
schuldigd is door de mogendheid, welke d e 
officieren en gelijkgestelden hebben gediend, 
zoodat dezen bij niet betaling door de ge
vangenhoudende mogendheid hun recht als
dan geldend kunnen en moeten maken bij de 
mogendheid, welke zij gediend hebben, het
geen in casu terecht is geschied door ge
daagde; 

0. dat eischer voorts als grief naar voren 
heeft gebracht, dat de circulaire van 5 (be
doeld zal zijn : 2) Juli HJ42 is uitgevaardigd 
voor het beroepspersoneel, dat door een list 
van den vijand is gevangen genomen zonder 
de mogelijkheid zich daartegen met eenige 
kans op succes te verzetten en dat deze cir
culaire ten onrechte is toegezonden aan die 
reserve-plichtige officieren en daarmede ge
lijkgestelden, die zich later vrijwillig ter weg
voering in krijgsgevangenschap hebben aan
gemeld; 

0. dat deze grief moet worden verworpen, 
aangezien de door eischer aan die regeling 
van 2 Juli 1q42 - gericht aan de krijgsge
vangen officieren van Zee- en Landmacht, 
zoomede aan krijgsgevangen adelborsten en 
cadetten - gegeven beperkte strekking niet 
kan worden aanvaard, luidende immers de 
tweede zinsnede van dezelve: ,,Militairen van 

de voormalige Nederlandsche Weermacht, 
die op 15 Mei 1942 of later in Duitsche 
krijg~gevangenschap zijn of worden wegge
voerd, worden inactieven dienst gesteld, c.q. 
in werkelijken dienst geroepen, met ingang 
van den dag, volgende op dien van den aan
vang der krijgsgevangenschap," waarbij der
halve niet, ook niet in het overige dier rege
ling, worden uitgezonderd krijgsgevangenen, 
als door eischer in de vorige rechtsoverwe
ging laatstelijk aangeduid ; 

0. dat eischer ook heeft gesteld, - sub a 
hierboven bedoeld - dat gedaagde, nu hij 
geen officier (voeg in: of met dezen gelijkge
stelde) was, geen aanspraak op tractement 
had, doch tewerkgesteld had kunnen worden 
en daarvoor van de gevangenhoudende mo
gendheid salaris had kunnen krijgen, doch 
dat de Nederlandsche regeering niet aanspra
kelijk kan worden gesteld voor de financieele 
gevolgen van een door de gevangenhoudende 
mogendheid verleende gunst, als in casu de 
niet tewerkstelling van betrokkene; 

0 . dat dit argument ietwat bevreemdend 
aandoet, daar - nog daargelaten dat aan 
een krijgsgevangene in den rang van ge
daagde - een, gelijk hiervoren is overwogen, 
met een officier gelijkgestelde - zelfs niet 
eenigerlei werkzaamheid had mogen worden 
opgedragen - toch als bekend mag worden 
verondersteld, dat de Duitsche vijand het 
niet al te nauw nam met voorgeschreven ver
dragsbepalingen en dan ook terecht gevreesd 
kon worden, dat hij niet zou nakomen de 
voorschriften van de artikelen .,1 en 3 2 van 
meerbedoelde Conventie, betreffende verbo
den werk, zoodat, indien ten deze van een 
verleende gunst zelfs had kunnen worden 
gesproken, dezelve dan enkel hierin zou heb
ben bestaan, dat de betrokkene niet behoef
de te beslissen of er sprake was Van werk dat 
een Nederlandsche militair niet zou kunnen 
of mogen doen; 

0. dat ten slotte eischer heeft aangevoerd, 
dat het in hooge mate onbillijk is, dat, ter-

1 wijl degenen, die aan de bevelen van de wet
tige Nederlandsche regeering gevolg geven 
door zich niet ter afvoering in krijgsgevan
genschap aan te melden, niet hun tracte
ment uitgekeerd krijgen, omdat de regeering 
door het ontbreken van iedere gelegenheid 
tot controle zulks niet mogelijk acht, aan 
hen, die deze bevelen veronachtzaamden, een 
uitkeering van regeeringswege wordt gedaan; 

0 . dat, wat hiervan overigens zoude zijn, 
ter zake worde opgemerkt, dat de Raad de 
billijkheid of onbillijkheid van een te treffen 
en een getroffen maatregel niet vermag te 
beoordeelen; 

0. alsnog ten aanzien van het door gedaag_ 
de bij contra-memorie gedane beroep op de 
wet van 22 D ecember 18!;7, S. 171, voor zijn 
vordering van rente, dat deze wet enkel be
trekking heeft op de burgerlijke en handels
zaken, weshalve ook daarom in een geding, 
als het onderhavige, zoodanige vordering wet
telijken grondslag mist; 

0 . dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
uitspraak, waarvan beroep, welke met j_uist-
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heid is gewezen, moet worden bevestigd; 
Recht doende : 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 
Het Ambtenarengerecht had in rechte 

overwogen: 
dat voor het Gerecht op grond van de ge

dingstukken en het verhandelde ter openbare 
terechtzitting vaststaat: 

dat klager, destijds ongehuwd kornet der 
bereden artillerie, van 1 Maart 1943 in Duit
sche krijgsgevangenschap heeft verkeerd en 
daaruit op 5 Juni 1945 is teruggekeerd in het 
Ontvangstcentrum gerepatrieerde krijgsge
vangenen Austerlitz, kamp " Nederland her
rijst"; 

dat de toenmalige Commissaris voor de be
langen van de voormalige N ederlandsche 
weermacht op 2 Juli 1942 een circulaire heeft 
gericht tot de krijgsgevangen officieren van 
Zee- en Landmacht, zoomede aan de 
krijgsgevangen adelborsten en cadetten, on
der meer inhoudende : 

a. dat militairen van de voormalige Ne
derlandsche weermacht, die op 15 Mei 1942 
of later in Duitsche krijgsgevangenschap zijn 
of worden weggevoerd, in actieven dienst 
worden gesteld, c.q. in werkelijken dienst 
geroepen, met ingang van den dag, volgende 
op dien van den aanvang der krijgsgevangen
schap; 

b. dat zij met ingang van den voormel
den datum aanspraak hebben op de bezoldi
ging, welke volgens de betrekkelijke mili
taire bezoldigingsregeling verbonden is aan 
d en laatstbekleeden rang met inachtneming 
v an hun voor bezoldigingsverhooging in aan
merking komenden diensttijd ; 

c. da t van de bezoldiging van de onge
huwde adelborsten en cadetten t en hoogste 
f 25 per maand zal worden uitbetaald aan 
een of meer door hen aan te wijzen personen 
of instellingen in Nederland; 

dat blijkens een brief van den meergemel
den commissaris aan klager d.d. 26 Februari 
1943, aan ongehuwde vaandrigs en kornetten 
de rest der bezoldiging bij t erugkeer uit de 
krijgsgevangenschap zou worden uitgekeerd; 

dat echter klager op 17 October 1945 ten 
Departemente van Oorlog heeft vernomen, 
dat uitkeering van het restant der bezoldi
ging door verweerder werd geweigerd, welke 
weigering bij schrijven van verweerder, d .d . 
26 Janua ri 1g46 is bevestigd, onder verwij
zing o.m. naar de Conventie van Genève van 
27 Juli 1929 betreffende de behandeling van 
krijgsgevangenen, welke voor de militairen 
beneden den rang van officier geen voor
schriften geeft voor de betaling van tracte
ment of soldij; 

0. dat in dit geding derhalve de vraag 
moet worden beantwoord of klager recht 
heeft op salaris volgens de voor cadetten 
geldende salarisregeling over de periode van 
zijn krijgsgevangenschap; 

0. dat artikel 28 van het Reglement voor 
de militaire ambtenaren der Koninklijke 
landmacht, vast gesteld b i j Koninklijk Besluit 
van 22 Augustus 1931, Stbl. No. 378, bepaalt, 

"flehoudens de bij de wet of bij dit besluit 

gemaakte uitzonderingen heeft de militair 
aanspraak op de volle voor hem vastgestelde 
bezoldiging; 

0. dat krachtens dit voorschrift aan klager, 
die geacht moet worden gedurende zijn 
krijgsgevangenschap in werkelijken dienst te 
zijn geweest, over dit tijdvak de voor hem 
vastgestelde bezoldiging toekomt, nu uit 
geen enkele wettelijke bepaling, ook niet uit 
de bepalingen der Conventie van Genève het 
tegendeel blijkt; 

0. dat deze Conventie, welke aan de ge
vangenhoudende mogendheid, met betrek
king tot de behandeling van krijgsgevange
nen, tegenover een der andere contractee
rende mogendheden, waarmede zij in oorlog 
is, zekere verplichtingen oplegt, geenszins de 
strekking heeft de rechtsverhouding van de 
in die krij gsgevangenschap bevindende mili
tairen tot de mogendheid, welke zij hebben 
gediend, te regelen of daarin wijziging t e 
brengen; 

0 . dat het van kracht blijven van het voor
melde salarisvoorschrift bovendien bevesti
ging vindt in de voormelde circulaire, d.d. 2 

Juli 1942, waarvan de inhoud, als vastgesteld 
door den Commissaris voor de belangen van 
de voormalige Nederlandsche weermacht, als 
te dezen toepasselijk algemeen verbindend 
voorschrift moet worden aangemerkt, zijnde 
genoemde Commissaris bij artikel 1 van de 
Verordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied nopens 
maatregelen ten aanzien van de bezoldiging 
en verzorging van militair en burgerlijk per
soneel der voormalige Nederlandsche Zee
en Landmacht van 27 Augustus 1940, (Ver
ordeningenblad 1940/n4) gemachtigd, onder 
de daarbij vermelde en in het onderhavige 
geval vervulde voorwaarden, voorzieningen 
te treffen o.a. nopens de bezoldiging van het 
militair personeel van de voormalige N eder
landsche Zee- en Landmacht; 

0. dat derhalve de bovenomschreven wei
gering van verweerder wegens strijd met de 
bovengenoemde algemeen verbindende voor_ 
schriften moet worden nietigverklaard; 

0. dat voor toewijzing der gevorderde 
rente geen wettelijke grondslag aanwezig is. 

(A.B.) 

29 Octoàer 1946. ARREST van den H oo
gen Raad (D is t r ibu tiewet 1939 art. 7; 

Tabak- en Tabaksproductenbeschikking 
1940 No. 1 a rt. 6 b). 

Art. 7, 2e lid, der Distribu t iewet 1939, 
den Minis ter van E conomische Za k en 
bevoegd verklar ende, h et ver voer van 
distribu tiegoederen in door h em aan t e 
wijzen gebieden geh eel of gedeeltelijk te 
ve rbieden , bevat geen enkele beper king 
omt rent den omvang van die aan te w ij 
zen gebieden . 

De g r enzen van dat a r tikel k unnen 
du s n iet geacht worden t e zijn over
schreden door art. 6 b der Tabak- en 
Tabakspr oduct enbesch ik k ing 1940, no. 1 
(zooals nader vastgesteld ) , waarin fei-
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telijk het geheele Rijk in Europa wordt 
aangewezen als gebied, waarin het 
vervoer van bepaalde goederen wordt 
verboden. 

Op het beroep van J. S., te Uitgeest, re
,quirant van cassatie tegen een mondeling 
vonnis van den Bijzonderen Politierechter 
a ls bedoeld in art. 5 van het Besluit Be
Techting Economische delicten bij de Arr. -
Rechtbanl, te Alkmaar van 24 April 1946, 
waarbij req_uirant ter zalm van "een krach
tens de Distributiewet 1939 vastgesteld 
voorschrift niet nakomen," met aanhaling 
van de artt. 6 b der T abak- en Tabakspro
ductenbeschikking 1940 I , 18 der Distribu
tiewet 1939, 1 van het Besluit Berechting 
Economische Delicten en 23 Sr., is veroor
•deeld tot een geldboete van driehonderd 
gulden en een vervangende h echtenis van 
<lertig dagen, met verbeurdverldaring van 
<Ie in beslag genomen shagtabalc (Gepleit 
-door Mr. S. van Oven, aclvocaat te 's-Gra
venhage). 

D e Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

<len r eq_uirant voorgesteld bij pleidooi, lui
<lende: 

S., a lthans v. t. van de artt. 7, 18 Distri
butiewet 1939, 1 Besluit van 21 September 
1944 E 110, 1, 6 Besluit van 31 October 
1944 E 135, omdat de rechter req_uirant 
heeft veroordeeld hoewel art. 7 der Distri
butiewet 1939 de bevoegdheid tot het ver
bieden van vervoer beperkt tot door den 
Minister aan te wijzen gebieden; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Jhr. van 
Asch van vVijck, namens den Procureur
Generaal, in zijne conclusie, streklcende tot 
€nZ.; 

0. dat bij het bestreden vonnis, met q_ua-
1ificatie en strafoplegging als voormeld, is 
bewezen verkla.11.rd, dat req_uirant op of 
omstreeks 7 l<~ebruari 1946 te Uitgeest een 
hoeveelheid van ongeveer 3000 gram shag
tabak, zijnde een tabaksproduct als bedoeld 
in de Tabak- en Tabalrnproductenbeschik
king 1940 I, heeft vervoerd; 

0. wat het middel betreft: 
dat art. 6 b der Tabaks- en T abakspro

<luctenbeschikking 1940 no. 1, zooals dit 
artikel nader is vastgesteld bij beschikking 
van de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vis
.scherij van 27 Februari 1942 No. 11434 
H.A.F./N.G. afdeeling Handel en Nijver
heid (Ned. Stct. 1942 no. 41) luidt: 

"net is verboden de onder de toepassing 
van deze beschiklüng vallende distributie
goederen te v ervoeren of te doen vervoe
ren"; 

dat art. 7 2e Jid der Distributiewet, den 
Minister van Economische Zaken bevoegd 
verlüarende het vervoer van distributie
goederen in door h em aan te wijzen gebie
<len geheel of gedeeltelijk te verbieden, geen 

L. r946 

enkele beperking bevat omtrent den om
vang van die aan te wijzen gebieden; 

dat in die omstandigheden het hiervoren 
aangehaalde art. 6 b, waarin feitelijk h et 
geheele Rijk in Europa als gebied, waarin 
het vervoer van voormelde goederen wordt 
verboden, wordt aangewezen, niet geacht 
kan worden de grenzen van voormeld art. 
7 2e lid te hebben overschreden en dus a ls 
een krachtens de distributiewet vastgesteld 
voorschrift is te beschouwen; 

dat dus het middel niet tot cassatie kan 
leid en; 

Verwerpt het beroep. 

Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Generaal Jhr. van Asch van 
Wijck, die het volgende had betoogd: 

De tekst van art. 7 Distributiewet 1939 
luidt: ,,Onze Minister kan regelen stellen 
met betrekking tot het vervoer van distri
butiegoederen. Hij kan dat vervoer in door 
hem aan te wijzen gebieden geh eel of ge
deeltelijk verbieden, of niet dan voorwaar
delijk toestaan". Het cassatiemiddel wil 
zeggen, zooals uit het pleidooi blijkt, dat 
met gebieden alleen bedoeld kan zijn, dee
len van het Rijk in Europa en niet het 
geheele Rijk in Europa, en dat waar de 
Minister bij het verbod van tabakvervoer 
zich niet beperkte tot een deel van Neder
land, hij zijn bevoegdheid is te buiten ge
gaan. 

De betrokken Tabak- en Tabaksproduc
tenbeschilrking beperkt zich wat het ver
boden vervoer betreft (zie inzonderheid de 
wijziging van art. 6 b in Staatscourant 1942 
no. 41 Beschikking S.G. 27-2-'42 no. 11434 
HAP/n.g.) niet tot een of meer deelen van 
Nederland, en omvat dus h et geheele 
grondgebied van het Rijk in Europa. Is de 
door r eq_uirant beweerde beperktheid van 
art. 7 wel juist? In de geschiedenis van de 
totstandkoming (Bijlagen Hand. 2e Kamer 
1938/39 no. 270, Hand. idem 1938/39 p. 1819 
- 1825, Bijlagen Hand. lste Kamer 1938/39 
no. 270, Hand. idem 1938/39 p. 707- 710) is 
dienaangaande niets te vinden. Hoogstens 
zou de tegenstelling in redactie van art. 7 
en art. 8 pleiten voor de opvatting van re
q_uirant, daar art. 8 zegt: ,,Onze Minister 
kan, hetzij voor het Rijk in Europa, h etzij 
voor door hem aan te wijzen gedeelten 
daarvan, bepalen, enz.". Uit die andere re
dactie van een artikel volgend onmiddellijk 
op :ut. 7 zou een argument te putten zijn, 
indien niet art. 8 oorspronkelijk was ge
weest art. 17 en dus zoo veel verder ver
wijderd van art. 7, dat een onnauwkeurige 
wetgever a llang niet meer aan de redactie 
van art. 7 behoefde te denken. Of de wet
g-ever in deze nauwkeurig of niet nauwkeu
rig is geweest, blijve in het midden; de 
heerschende alg·emeene onnauwkeurigheid 
van wettelijke voorschriften maakt het in 
het algemeen bezwaarlijk argumenten te 
putten uit een vaak slechts vermeende 
nauwkeurigheid. Ik zou dus uit de tegen
stelling in redactie van art. 7 en 8 geen 
argument durven putten. Overigens is ner-

9 
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gens iets t e vinden dat dwingen zou tot 
een zoo beperkte opvatting als requirant 
wil. De redactie van h et artikel zelf dwingt 
daartoP. m . i. niet. In geheel ander verband, 
n.l. art. 75c K . (handelsagent werkzaam in 
een bepaald gebied) h eeft Uw Raad bij 
arrest van 16 Juni 1944, N. J. 1944 no. 423, 
beslist dat onjuist was de stelling, dat ge
heel N ederla nd niet kan worden beschouwd 
als een bepaald gebied. Al geef ik gaarne 
toe dat het terrein van een handelsagent 
meer kan omvatten dan h et grondgebied 
van h et Rijk in Europa en "geheel N eder
land" dus een <:kel kan zijn van een grooter 
geheel, dus een ook zelfs in den engen zin 
zooals requirant h et wil, ,,bepaald gebied", 
terwijl in ons geval h et Rij!, in Europa de 
grootste r uimte is waarin h et wettelijk 
voorschrift in kwestie kan werken, toch 
meen ik dat een dergelijke beslissing ook 
hier zou kunnen worden gegeven. Het 
tweede lid van art. 7 zou dus niet a lleen 
den Minister machtigen tot verbod va n ver
voer in het geh eele Rijk in Europa, maar 
bovendien in slechts deel en daarvan; het 
bevat m. i. dus geen beperking zooals h et 
middel wil, doch integendeel een uitbrei
ding va n de bevoegdheid van den Minister 
n.l. om zich bovendien slechts tot deelen te 
mogen beperken. 

(N. J.) 

30 October 1946. ARREST van den Hoo
gen Raad (Grondwet artt. II~-125; 
Onteig.wet art. 22, Vervreemdmgsbe
sluit niet-landbouwgronden 49/142 art. 
5; Besluit B ezettingsmaatregelen, E 93, 
art. 18) . 

Nu tengevolge van den oorlog de ge
zamenlijke uitoefening van de wetge
vende macht door de Koningin en de 
Staten-Generaal niet mogelijk was, was 
de Kroon bevoegd tot het uitvaardigen 
van maatregelen van wetgeving, voor
zoover zulks , zonder dat het herstel van 
de samenwerking tusschen de Kroon en 
de Staten-Generaal kan worden afge
wacht, door de omstandigheden geboden 
is. 

De beslissing of d eze gebodenheid be
staat, betref t een vraag van beleid, di e 
niet is ter beoordeeling van den rech
ter· deze zou slechts aan een zoodanigen 
ma~tregel v an wetgeving verbindende 
k~acht mogen ontzeggen, voorzoov er die 
gebodenheid niet aanwezig kan zijn ge
weest. 

Aan het Besluit bezettingsmaatrege
len (Eg~) kan verbindendheid niet wor
den ontzegd. 

Adv.-Gen. Rombach: De rechter heeft 
alleen te beoordeelen of de feitelijke 
voorwaarden voor de dictatoriale pe
riode vervuld waren. 

Ook indien de onteigende partij het in 
art. 22 Onteig.wet bedoelde aanbod 
heeft aangenomen, moet rekening wor
den gehouden met de ingevolge art. 5 

Vervreemdingsbesluit onroerende zaken 
door den Directeur-Generaal gedane 
vaststelling. 

Compensatie van kosten. 

M. van Andel, brandstoffenhandelaar, wo
nende te Gorinchem, eischer tot cassatie van 
een vonnis der Arr.- Rechtbank te Dordrecht. 
van 15 Mei 1g46 tusschen partijen gewezen, 
adv. Mr. W. Francken; 

tegen: 
Mr. L. R . J. ridder van Rappard, Burgemees
ter der gemeente Gorinchem en als zoodanig_ 
deze gemeente in rechten vertegenwoordi
gende, verweerder in cassatie, adv. Mr. C. R-
e. Wijckerheld Bisdom. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat blijkens het bestreden vonnis de 

Rechtbank te Dordrecht ten name en ten be
hoeve van de· gemeente Gorinchem in het. 
belang der volkshuisvesting de onteigening_ 
heeft uitgesproken van bepaalde, aan den 
eischer in cassatie van Andel toebehoorende 
perceelen; 

dat de onteigenende partij bij de inleiden
de dagvaarding van 13 Febr. 1945 als scha
deloosstelling heeft aangeboden een som v an 
f 7922 vrij geld, welk aanbod van Andel ten. 
processe heeft aanvaard; 

dat de Rechtbank, als tot de stukken van 
het geding behoorende, heeft vP.rmeld een 
missive van den Directeur-Generaal van de 
Prijzen d.d. II December 1945, no. 22887 I -
o - 2.t/34, gericht aan den President der 
Rechtbank, blijkens welke missive, voormel
de perceelen betreffende, het bedrag, hetwelk 
bij de berekening van de schadeloosste!Jing 
ten hoogste in aanmerking mocht worden ge
bracht, gesteld moest worden op f 6711.50 
voor wat betreft het onroerend goed; 

dat de Rechtbank, voorzooveel in cassatie 
van belang is, heeft overwogen: 

,,dat de bij de wet voorgeschreven termij
nen en vormen zijn in acht genomen en dat 
gedaagde het gedane aanbod van f 7922 vrij 
geld heeft aanvaard; 

,,dat nu blijkens de bovenaangehaalde mis
sive van den Directeur-Generaal van de Prij
zen, voormelde perceelen betreffende, het 
bedrag, hetwelk bij de berekening van d,.. 
schadeloosstelling t en hoogste in aanmerking 
mag worden gebracht, is te stellen op 
f 6711.50 voor wat betreft het onroerend 
goed; 

"dat gedaagde, na deze missive van den 
Directeur-Generaal van de Prijzen en ken
nelijk met den inhoud daarvan bekend ge
worden, bij acte ter rolle heeft gezegd , dat 
hij geen genoegen neemt met toewijzing als 
schadeloosstelling van een geringer bedrag 
dan het door hem aangenomen aanbod van 
f 7922 vrij geld, en daartoe heeft aangevoerd, 
dat het "Vervreemdingsbesluit niet-land
bouwgronden 1942" (Verord.blad 1942 no. 
49), gehandhaafd volgens lijst C, bedoeld in 
art. 18 van het Besluit bezettingsmaatregelen 
(van 17 Sept. 1944 Stbl. no. E 93) en daarbij 
in dier voege gewijzigd, dat het ook op land-
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bouwgronden van toepassing is en omgedoopt 
tot "Vervreemdingsbesluit onroerende za
ken", geen rechtskracht heeft, wanneer het 
in art. 5 afwijkt van de regeling, die voor 
onteigeningen gegeven is in art. 158 van de 
Grondwet, zooals dit artikel is uitgewerkt in 
de Onteigeningswet; dat in strijd met art. 
158 van de Grondwet en het stelsel van de 
Onteigeningswet in een geval als het onder
havige het eene overheidsorgaan tot onteige
ning overgaat en aldus het onteigende in 
eigendom verkrijgt, terwijl het andere over
heidsorgaan den prijs vaststelt, zoodat de 
unte1genende partij zelve met uitsluiting van 
den rechter de schadeloosstelling bepaalt, en 
dat derhalve art. 5 van het Vervreemdings
besluit onroerende zaken rechtskracht mist 
en het den rechter niet geoorloofd is ingeval 
van aanneming van het aanbod een lager be
drag als schadeloosstelling toe te kennen dan 
bij dagvaarding is aangeboden; 

"dat blijkens eischers bij pleidooi genomen 
acte in het aanbod van f 7922 vervat is een 
bedrag van f 300 voor vergoeding voor ver
huiskosten; 

"dat hieruit volgt, dat als vergoeding voor 
het onroerend goed zelf wordt aangeboden 
een bedrag van f 7622, zoodat de prijsvast
stelling van den Directeur-Generaal van de 
Prijzen ad f 67n .50 met een bedrag van 
f 910.50 hieronder blijft; 

"dat gedaagdes verweer, dat art. 5 van het 
Vervreemdingsbesluit niet-landbouwgronden 
1942 - welk artikel onder meer bepaalt, dat 
bij onteigening van onroerende zaken de Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, met inachtneming 
van het bepaalde in art. 2 van het besluit, 
het bedrag vaststelt, hetwelk bij de bereke
ning van de schadeloosstelling ter zake ten 
hoogste als prijs voor de onteigende zaak 
mag worden in aanmerking gebracht - zoo
als dit besluit is gewijzigd en omgedoopt tot 
Vervreemdingsbesluit onroerende zaken, geen 
rechtskracht heeft, niet kan worden aan
vaard, omdat het Besluit bezettingsmaatre
gelen (K. B. no. E 93) eerstgemeld ver
vreemdingsbesluit, zij het met enkele wijzi
gingen, waaronder die van den naam, waar
onder het besluit kan worden aangehaald, en 
met uitzondering van een enkele bepaling, 
heeft gehandhaafd en het Besluit bezettings
maatregelen, hoewel niet door een wet be
krachtigd, den toets, te stellen aan een staats
noodwetgeving, naar het oordeel der Recht
bank doorstaat, zoodat het Vervreemdings
besluit onroerende zaken, als zijnde een 
krachtens staatsnoodrecht geldig tot stand 
gekomen wetsbesluit, en later ook niet inge
trokken, de kracht heeft van een wet in for
meelen zin, hetgeen medebrengt, dat dit be
sluit - en dus ook art. 5 van dit besluit -
onschendbaar is in den zin van art. 124 2e 
lid der Grondwet en dus door den rechter 
noch aan de wet noch aan de Grondwet mag 
worden getoetst; 

,dat de Rechtbank als vergoeding van de 
w;arde van het onroerend goed in casu dus 
slechts mag toekennen een bedrag van 

f 6711.50; dat in het algemeen den gedaagde 
wel kan worden toegegeven, dat het den 
rechter niet geoorloofd is ingeval van aan
neming van het aanbod een lager bedrag als 
schadeloosstelling toe te kennen dan bij dag
vaarding is aangeboden, maar gemeld art. 5 
nu eenmaal den rechter voor de noodzaak 
kan plaatsen ingeval van aanneming van het 
aanbod toch een bedrag, lager dan bij dag
vaarding is aangeboden als schadeloosstelling 
aan den gedaagde toe te leggen ; 

,,dat gedaagde niet tot benoeming van des
kundigen heeft geconclud~erd en een onder
zoek door deskundigen dan ook, aangezien 
gedaagde geen andere schadefactoren heeft 
gesteld dan de hierboven besprokene, ach
terwege kan blijven, zoodat de onteigening 
kan worden uitgesproken met bepaling van 
het bedrag der schadeloosstelling op f 7011.50 
(f 67u.50 plus f 300) ;" 

en voorts, ten aanzien van de kosten van 
het geding: 

"dat de regel van het slot van art. 50 der 
Onteigeningswet, dat de kosten geheel door 
den verweerder worden gedragen, indien hem 
niet meer wordt toegewezen dan bij dag
vaarding werd aangeboden, alleen is gegeven 
voor het geval dat een procedure tot vast
stelling der schadeloosstelling overeenkom
stig de bepalingen der Onteigeningswet is ge
voerd; 

"dat het bij dagvaarding gedane aanbod 
moet worden beschouwd als een laatste po
ging om het te onteigenen goed buiten ver
dere gedingvoering te verkrijgen, en bij aan
neming van dat aanbod bij antwoord de kos
ten volgens den in den aanvang van art. 50 
vooropgestelden regel t en laste van de ont
eigenende partij blijven; 

"dat in casu gedaagde het gedane aanbod 
heeft aangenomen; dat hij echter, na de ;:>rijs
vaststelling door den meergenoem<ien Di
recteur-Generaal, nog v erweer is gaan voe
ren, evenwel, gelijk uit het vorenoverwogene 
volgt, de vergoeding voor verhuiskosten 
daargelaten, ten onrechte, zoodat hij aan
sprakelijk is voor de daardoor veroorzaakte 
kosten; 

,,dat de Rechtbank daarom in de omstan
digheden van het geding termen vindt de 
kosten van het geding geheel te compensee
ren;" 

waarna de Rechtbank in haar vonnis de 
schadeloosstelling bepaald heeft op f 7on.50 
vrij geld en de kosten heeft gecompenseerd in 
dier voege dat iedere partij de hare te dra
gen kreeg; 

0. dat als middelen van cassatie worden 
aangevoerd: 

I. S . en v. t. der artt. 88, 1, 2, 22, 17, 18, 
24, 27, 37, 40, 41, 42, 50, 77, 95 Onteig.wet , 
158, 160, 168 Grondwet, 20, 24 R. 0 ., 45, 48, 
56, 59, 134 Rv., 1962, 1963 B. W., doordat, 
terwijl vaststaat dat de gedaagde het hem bij 
dagvaarding gedane aanbod van f 7922 vrij 
geld als schadeloosstelling voor deze ont
eigening bij conclusie van antwoord van 5 
D ecember 1945 heeft aanvaard, de Recht
bank in stede van dit bedrag als schadeloos-
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stelling toe te wijzen zich in een onderzoek 
begeven heeft naar de juistheid en gegrond
heid van dit bedrag en de elementen daarvan 
en zich hierbij mede gesteund heeft op een 
missive van den Directeur-Generaal van de 
Prijzen d.d. II December 1945 aan den Pre
sident der Rechtbank en ten slotte bij vonnis 
van 15 Mei 10<1.6 het bedrag der schadeloos
stelling heeft bepaald op f 7ou.50 vrij geld 
en de kosten van het geding heeft gecompen
seerd, een en ander ten onrechte, 

1 ° . omdat na de aanneming van het door 
art. 22 Onteigeningswet voorgeschreven aan
bod tusschen partijen geen geschil meer be
stond en de Rechtbank niets anders te doen 
had dan de onteigening tegen de schadeloos
stelling, waarover partijen het eens waren, 
uit te spreken en de kosten overeenkomstig 
art. 50 ten laste der onteigenende partij te 
brengen; 

2 ° . omdat de Rechtbank bij haar onder
zoek de door partijen gestelde feiten door 
haar beroep op voormelde missive heeft aan
gevuld en hierdoor art. 48 Rv. geschonden, 
althans verkeerd heeft toegepast; 

3 ° . omdat de Rechtbank den inhoud van 
de aangehaalde missive van den Directeur
Generaal niet in haar vonnis heeft opgeno
men; 

4 ° . omdat de kosten, nu gedaagde het 
aanbod had aangenomen en in den eisch toe
gestemd, naar art. 50 t en laste van de ont
eigenende partij gebracht hadden moeten 
worden en hiertoe niet afdoet, dat geqaagde 
zich tegen een beroep op of in aanmerking, 
nemen van een prijsvaststelling van den Di
recteur-Generaal verzet heeft; 

II. S. en v. t. van de in het eerste middel 
aangehaalde artikelen en van de artt. 5 van 
het Vervreemdingsbesluit niet-landbouw
gronden 1942/49, 1, 2 der Wet van 1 Juli 
1909, Stbl. 231, het Besluit van 22 Febr. 
1910, Stbl. 73, 42, 43, SS van het Verdrag 
nopens de wetten en gebruiken van den oor
log te land, 2, 3, 4, s , 6, 18, in verband met 
lijst C en het daarin over de verordening 
1942/49 bepaalde, van het Besluit E 93 van 
17 S ept. 1944, houdende vaststelling van het 
Besluit Bezettingsmaatregelen, 55, 56, 57, 60, 
71, 73, 74, 79, 81, II2, 156, 157, 158, 160, 
162, 163, 124, 195, 21 Grondwet, 1, 2, 4, 5, 7, 
n, 14 A.B., 40, 41, 94,355 Sr. , 1, 18 der Wet 
op de ministerieele verantwoordelijkheid 
vastgesteld 22 April 18ss, Stbl. no. 33, uit.: 
gegeven 30 April 18ss, gewijzigd bij de wet 
van 15 April 1886, Stbl. no. 64, door te be
slissen, dat art. 5 van het Vervreemdingsbe
sluit onroerende zaken, als zijnde een krach
tens staatsnoodrecht geldig tot stand geko
men wetsbesluit, en later ook niet ingetrok
ken, de kracht heeft van een wet in formee
len zin en dat dit medebrengt, dat dit besluit 
en dus ook art. S van dit besluit onschend
baar is in den zin van art. 124 lid 2 Grond
wet en dus door den rechter noch aan de wet, 
noch aan de Grondwet mag worden getoetst, 
en dat de Rechtbank als vergoeding van de 
waarde van het onroerend goed dus slechts 
mag toekennen een bedrag van f 67u.50, en 

dat in het algemeen den gedaagde wel kan 
worden toegegeven, dat het den rechter niet 
geoorloofd is ingeval van aanneming van het 
aanbod een lager bedrag als schadeloosstel
ling toe te kennen dan bij dagvaarding is 
aangeboden, maar gemeld art. 5 nu eenmaal 
den rechter voor de noodzaak kan plaatsen 
ingeval van aanneming van het aanbod toch 
een bedrag, lager dan bij dagvaarding is aan
geboden, als schadeloosstelling aan den ge
daagde toe te leggen, en op dien grond de 
schadeloosstelling op f 701 r.50 vast te stel
len, ten onrechte, 

1°. omdat de Verordening 1942/49, afge
zien van de vraag, of zij ooit verbindbaar is 
geweest, in ieder geval ophield verbindbaar 
te zijn met het eindigen van de macht der 
bezetters; 

2° . omdat het Besluit E 93, als een daad 
van wetgeving genomen en gehandhaafd 
zonder medewerking der Staten-Generaal, 
geen wet was of is en dus onverbindbaar en 
niet kon prevaleeren tegen de bestaande 
Grondwet en andere wettelijke bepalingen, 
terwij l art. 124 lid twee der Grondwet daar
op niet toepasselijk was en het Nederland
sche Staatsrecht geen noodrecht kent in den 
door de Rechtbank daaraan toegekenden zin, 
en het Besluit E Q.'l althans op dit punt ook 
hierom geen noodrecht was, omdat er noch 
nood noch recht daartoe was; 

3 °. omdat, ook al zou de verordening nog 
geldig zijn, art. s wel den Secretaris-Gene
raal opdraagt bij onteigening het bedrag vast 
te stellen, dat bij de berekening van de 
schadeloosstelling ten hoogste als prijs voor 
de onteigende zaak mag worden in aanmer
king gebracht, maar dit den rechter niet ver
plicht of vrijlaat buiten partijen om of 
ambtshalve te onderzoeken, of bij de aange
boden schadeloosstelling met deze vaststel
ling is rekening gehouden, terwijl deze prijs 
ook niet met de waarde der zaak en de scha
de door het gemis van de zaak te lijden gelijk 
is te stellen; 

0. eerst aangaande de onderdeelen 1 ° en 
2° van het tweede middel van cassatie : 

dat bij het Besluit bezettingsmaatregelen 
in art. 17 en de daarbij behoorende lijst B de 
op landbouwgronden betrekking hebbende 
bezettingsregelingen, Verordeningenbl. 1940 
No. 219, 1942 No. 103 en 1944 No. 43, naar 
gelang het grondgebied van het Rijk in Euro
pa door den vijand wordt ontruimd, in het 
bevrijde gebied buiten werking worden ge
steld en voorts in art. 18 en de daarbij be
hoorende lijst C de op andere onroerende za
ken betrekking hebbende bezettingsregeling, 
Verordeningenblad 1942 No. 49, voorloopig 
wordt gehandhaafd met wijziging en uitbrei
ding tot landbouwgronden in voege als in 
lijst C is gesteld; 
dat ten tijde van de uitvaardiging van het 

Besluit bezettingsmaatregelen in September 
1944 tengevolge van den oorlog de gezamen
lijke uitoefening van de wetgevende macht 
door de Koningin en de Staten-Generaal niet 
mogelijk was; 

dat alsdan de Kroon bevoegd is tot het uit-
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vaardigen van maatregelen van wetgeving, 
voor zoover zulks, zonder dat het herstel van 
de samenwerking tusschen de Kroon en de 
Staten-Generaal kan worden afgewacht, door 
de omstandigheden geboden is; 

dat de beslissing of deze gebodenheid be
staat, betreft een vraag van beleid, die niet 
is ter beoordeeling van den rechter, en deze 
slechts aan een zoodanigen maatregel van 
wetgeving verbindende kracht zou mogen 
ontzeggen, voorzoover die gebodenheid niet 
aanwezig kan zijn geweest; 

dat, getoetst aan het voorafgaande, aan het 
Besluit bezettingsmaatregelen in zijne voor
ziening of en in hoever de voornoemde bezet
tingsregelingen na de bevrijding rechtskracht 
zullen hebben, verbindendheid niet kan wor
den ontzegd; 

dat hieruit volgt, dat, al komt het door de 
Rechtbank gedaan beroep op het bepaalde in 
art. 124, lid 2, der Grondwet den Hoogen 
Raad minder juist voor, de onder 1 ° en 2 ° 

van het middel opgeworpen grieven niet tot 
cassatie kunnen leiden; 

0 . thans in zake het eerste middel: 
dat het eerste onderdeel daarvan vruchte

loos is voorgesteld, aangezien de Rechtbank 
ook indien de onteigende partij het in art. 22 
Onteigeningswet bedoelde aanbod heeft aan
genomen, rekening moet houden met de inge
volge art. 5 van het Vervreemdingsbesluit 
onroerende zaken door den Directeur-Gene
raal van de Prijzen gedane vaststelling; 

dat het tweede onderdeel feitelijken grond
slag mist, nu het beroep, door de Rechtbank 
op de bedoelde missive gedaan, geenszins 
buiten partijen om is gegaan, hebbende im
mers van Andel, met den inhoud der missive 
bekend, zich bij acte ter rolle tegen de toe
passing ervan verzet; 

dat het derde onderdeel van het middel aan 
hetzelfde euvel lijdt, naardien de zakelijke 
inhoud der missive in het vonnis vermeld is; 

dat eindelijk bij het vierde onderdeel wordt 
gesteld, dat de Rechtbank, nu van Andel het 
aanbod had aangenomen, de kosten van het 
geding geheel ten laste van de onteigende 
partij had moeten brengen; 

dat deze stelling echter is onjuist, vermits 
art. 50 Onteig.-wet wel bepaalt dat de kosten 
ten laste van de onteigende partij komen, 
zulks echter tenzij de Rechtbank in de om
standigheden van het geding termen vindt de 
kosten geheel of voor een deel te compen
seeren en de Rechtbank te dezen in het feit, 
dat van Andel zich ten onrechte tegen de toe
passing van de prijsvaststelling van den Di
recteur-Generaal heeft verzet, een zoodanige 
omstandigheid gelegen kon achten; 

0. dat onderdeel -~ van het tweede middel, 
voor zoover het de klacht bevat, dat de rech
ter buiten partijen om of ambtshalve een 
onderzoek, als in de klacht is aangeduid, 
heeft ingesteld, niet tot cassatie kan leiden, 
zulks op de gronden, hierboven ter weerleg
ging van het tweede onderdeel van het eerste 
middel aangevoerd; 

dat eindelijk in de grief, vervat in het slot 
van onderdeel 3, wordt voorbijgezien, dat art. 

5 van het Vervreemdingsbesluit onroerende 
zak"en kennelijk slechts voorziet in eene bij
zondere wijze van vaststelling van de waar
de, die het onroerend goed geacht moet wor
den ten hoogste te bezitten, zoodat ook deze 
grief vruchteloos is voorgedragen; 

Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt den eischer in de kosten op 

het beroep in cassatie gevallen. (Salaris 
f 550). 

Conclusie Adv.-Gen. Mr. Rombach. 

Post alia: 
Het eerste middel acht ik in zijn verschil

lende onderdeelen ondeugdelijk. 
De eerste stelling daarvan omdat de rech

ter, noch in het algemeen, noch in onteige
ningszaken, verplicht is een vordering ook 
wanneer daarover tusschen partijen geen ge
schil bestaat, toe te wijzen indien deze hem 
onrechtmatig voorkomt, welk geval zich on
der meer voordoet als hij dusdoende in strijd 
zou geraken met eenige geldende wetsbepa-
ling. . 

De tweede stelling acht ik feitelijk onge
grond omdat, zooals boven gebleken is, par
tijen bij hare debatten zich wel op de bedoel
de missive hebben beroepen. 

De derde stelling mist eveneens feitelijken 
grondslag. Niet de missive in haar geheel, 
maar haar inhoud is in het vonnis opgeno
men. De vierde stelling vindt geen steun in 
eenig wetsartikel dat over de proceskosten 
handelt, immers noch in art. 50 der Onteige
ningswet noch in art. 56 Rv. 

Tot het tweede middel komende, acht ik 
daarvan het derde of laatste onderdeel deels 
feitelijk ongegrond, deels onjuist. Art. 5 van 
het "Vervreemdingsbesluit On'roerende Za
ken" draagt den rechter het daarin bedoelde 
onderzoek op, hetgeen hij, zooals wij reeds 
zagen, niet buiten de partijen om heeft ge
daan. 

Voor het overige stelt het tweede middel 
aan de orde de vraag van de huidige geldig
heid van dit art. 5. Zij wordt in de beide eer
ste grieven zeer principieel gesteld, omdat 
zij vastgeknoopt wordt aan de verbindbaar
heid van het Koninkliik Besluit van 17 Sep
tember 1944, houdende vaststelling van het 
Besluit bezettingsmaatregelen (E 93) en 
blijkens de toelichting aan die van de geheele 
wetgeving die tusschen de overweldiging van 
ons land door den buitenlandschen vijand en 
het weder optreden eener volledig bevoegde 
Staten-Generaal is tot stand gekomen. 

Uitdrukkelijk wordt in het middel ter zijde 
gelaten de .vraag of het zoogenaamde 
Vervreemdingsbesluit niet-landbouwgronden 
1942, door de daartoe bevoegd verklaarde 
Secretarissen-Generaal vastgesteld op 22 
April 1942, geldig is geweest tijdens de be
zetting. Deze verbindbaarheid is m. i. niet 
aan twijfel onderhevig, maar al zou zij het 
wel zijn, zij is inderdaad niet ter zake die
nende. Bi.i de vaststelling immers van het 
Besluit Bezettingsmaatregelen is genoemd 
Vervreemdingsbesluit, zijnde een algemeen 
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verbindend voorschrift, gedurende de vijan
delijke bezetting van het Rijk in Europa uit
gevaardigd door bekendmaking in het Ver
ordeningenblad voor het bezette gebied van 
x942 onder no. 49, vermeld op de aan art. x8 
toegevoegde lijst C der voorloopig gehand
haafde bezettingsmaatregelen. Gelijktijdig 
met die vermelding is het ook belangrijk ge
wijzigd, immers toepasselijk gemaakt op alle 
onroerende goederen. M en kan daarom m et 
gerustheid zeggen dat het in ieder geval door 
het Besluit bezettingsmaatregelen in ge
amendeerden vorm tot algemeen verbindend 
voorschrift gemaakt is, mits, en daarop komt 
alles aan, de autoriteit, die het op lijst C 
plaatste, wetgevende bevoegdheid had. 

Ik neem die bevoegdheid aan. 
Er zijn in de geschiedenis van ieder volk 

perioden, waarin tengevolge van zeer bijzon
dere omstandigheden, als oorlog of ernstige 
inwendige beroeringen, de Overheidsorganen 
niet op de normale wijze kunnen function
neeren. Het antieke Rome heeft ze gekend 
en ons den voor de in zoodanig tijdvak ver
eischte buitengewone bevoegdheid der regee
ring thans nog gebruikelijken naam ver
schaft. Dictaturen zijn ook in constitutioneel 
geregeerde landen (b.v. Frankrijk) bij her
haling voorgekomen. Bij ons is dit gelukkig 
minder vaak het geval geweest, maar dat 
wij er thans een of liever verschillende, on
derling duidelijk onderscheidbare, achter
eenvolgens hebben gehad, is niet voor be
twisting vatbaar. Ook niet dat in zoodanigen 
tijd de overgebleven of wel opzettelijk inge
stelde Regeering bekleed is met de volledige 
staatsmacht ook met die welke aan de ont
brekende organen van den Staat toekomt. 
Hiertoe behoort, zooals vanzelf spreekt, ook 
de macht om algemeen bindende regelen vast 
te stellen, de wetgevende macht. Bij de uit
oefening daai'iran is die Regeering natuurlijk 
niet aan de reeds bestaande wet gebonden. 
Ook niet aan dien bepaalden vorm van wet 
dien wij de Grondwet noemen. Kunstmatige 
grenzen, die aan de gewone wetgevende 
macht van het land zijn gesteld, doch mits 
aan bepaalde eischen voldaan wordt, over
schreden kunnen worden, kunnen voor een 
Regeering, die de volledige wetgevende 
macht uitoefent, niet geacht worden te be
staan. Wel kunnen die grenzen gelegen zijn 
in het volkenrecht. een beperking die der
halve uitsluitend bestaan kan bij de dicta
tuur ingesteld als gevolg eener vijandelijke 
bezetting. 

Een maatregel van wetgevenden aard, die 
in zoodanig dictatoriaal tijdvak tot stand 
1s gekomen, kan -' ~rhalve tegen de wet en de 
Grondwet ind1 _,ischen. Hij is een latere 
wet die aan de bestaande derogeert. Indien 
zijn werkingsduur niet van te voren is be
grensd, een begrenzing die natuurlijk ook in 
den aard zelf van den maatregel kan zijn ge
legen, kan hij slechts door een lateren wet
gevenden maaregel worden afgeschaft. 

Wat nu de vraag betreft in hoeverre de 
rec:hter bevoegd is bij de concrete rechtstoe
passing deze wetgevende maatregelen te 

toetsen, moeten wij tot de volgende conclu
sie komen, die in het bovenstaande r.::eds ligt 
opgesloten. De rechter heeft alleen te beoor
rieelen of de feitelijke voorwaarden voor de 
dictatoriale periode vervuld waren d.w.z. of 
de gewone wetgevende macht inderdaad 
buiten staat was te functionneeren en de dic
tator hetzij krachtens eigen recht hetzij 
krachtens instelling bevoegd moet worden 
geacht. Bij den door een vreemde mogend
heid opgelegde dictatuur komt daar dan nog 
bij de vraag of de genomen maatregel in 
overeenstemming is met het volkenrecht. 

De innerlijke waarde of billijkheid van den 
maatregel d.w.z. de doelmatigheid heeft de 
,·echter niet te beoordeelen. 

Als deze beschouwing juist is , is het middel 
veroordeeld. Dat de Koningin, die bij voort
during de draagster der Kroon hier te lande 
is geweest en in gewone omstandigheden 
reeds tezamen met de Staten-Generaal de 
wetgevende macht uitoefent, bevoegd wa~ 
om het Besluit Bezettingsmaatregelen vast te 
stellen en dit doende tevens het Vervreem
dingsbesluit niet-Landbouwgronden x942 te 
wijzigen en aldus gewijzigd voorloopig te 
handhaven, kan dan niet aan twijfel onder
hevig zijn. Dit laatste besluit (met het van 
ongrondwettigheid beschuldigde artikel 5 
daarvan) geldt totdat het wordt afgeschaft. 
Thans is alleen de herrezen gewone wetge
ver daartoe in staat. Dat hij aan dit artikel 
.5, dat tot ernstige critiek aanleiding geeft 
en volkomen overbodig is voor het doel der 
prijsb.eheersching, spoedig zijn aandacht zal 
wij den, ware m.i. zeer te wenschen. Tot dien 
tijd m oet het worden toegepast. 

Tenslotte merk ik op dat bovenstaande 
opvatting wat haar wezen betreft, is neergc,
legd in de belangrijke beschouwingen die 
Prof. van der Pot bij de opening der laatste 
vergadering van de Juristenvereeniging aan 
het "Staatsnoodrecht" heeft gewijd (N.J.B. 
x946 pag. 4.'!Q). De velen, die evenals deze 
eischer haar niet verteren kunnen en daarin 
een petitio principii meenen te zien, gaan 
m.i. op hun beurt uit van de onhoudbare 
vooropstelling, dat het recht bij uitsluiting t e 
vinden zou zijn in de geschreven wet. Voor 
het staatsrecht is dit zeker niet het geval en 
wordt het ook door niemand verdedigd . 

Ik · acht ook het tweede middel ondeug
delijk en concludeer tot verwerping van het 
beroep met veroordeeling van eischer in de 
kosten. 

(N. J.) 

SO October 1946. ARREST van den H oo
gen Raad. (Onteig .wet art. 40; Ve r
vreemdingsbesluit onr. zaken art. 2) . 

Onteigening in h et bela ng der volks 
huisvesting. Waarde van h et onteigen
de. Bouw-exploitatier eke ning. Prijsstij
ging sinds 9 Mei 1940 en i. v . m. h et 
Vervreemdingsbesluit onroer ende za
k en: h eeft de Rechtb. zich aan a rtt. 2 en 
5 gehouden? (H. R. en Adv.-Gen . in ver
schillenden zin). Kosten van den aanleg 
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van gro'enstrooken en plantsoenen. 
Renteverlies over het in den grond ge
stoken kapitaal; rentevoet. 

J. van Sonsbeeck, burgemeester der ge
meente Beek (Limburg), q.q. enz., eischer 
tot cassatie van een vonnis door de Arr. 
Rechtbank t;, Maastricht op 27 Juni 1946 
tusschen partijen gewezen, adv. Mr. 0. B. 
W. de Kat, 

tegen: 
1°. M. A. G. M. Roufs en 2°. haar echtge
noot C. J. G. M. Borms, tot bijstand en 
machtiging· zijner echtgenoote, a lsmede, 
voorzooveel noodig, in eigen naam, beiden 
ie ·s-Hertogenbmich, verweerders in cas
-satie, adv. Mr. C. R. C. Wijckerheld Bisdom. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0 . dat, voorzoover in cassatie van belang 

'is, uit het beatreden vonnis en het door de 
Rechtbank op 29 Januari 1942 gewezen 
t usschen-vunnis, naar welks inhoud in 
-eerstbedoeld vonnis wordt verwezen, blijkt: 

dat de toenmalige burgemeester der ge
meentfl Beek (L.) heeft gevorderd de ont
-eigening in het belang der volkshuisvesting 
van een stuk grond, zijnde thans boom
gaard, gelegen in die gemeente, als eige
nares waarvan in de registers van het ka
daster is vermeld de onder 1 ° genoemde 
-verweerster; 

dat de Rechtbank bij gemeld tusschen
-vonnis drie deskundigen heeft benoemd om 
·de door de onteigening te veroorzaken 
-schade op te nemen en de deskundigen ver-
-volgens omtrent die schade een rapport en 
daarna nog een tweede rapport h ebben 
uitgebracht, naar den inhoud van welk 
laatste rapport mede in het bestreden von
nis wordt verwezen; 

dat de Rechtbank, evenals de deskun
-digen hadden gedaan. bij de berekening 
van de waarde van het onteigende onder
:scheid heeft gemaakt tusschen een gedeelte 
-daarvan, dat gelegen is aan de Heirstraat 
met een diepte van 40 M. - verder aan te 
duiden als het gedeelte A -, hetwelk reeds 
thans gereed bouwterrein is, en het overige 
-gedeelte ter grootte van 1465 M2 - verder 
te noemen het gedeelte B -, dat nog niet 
-voor bebouwing gereed ligt, doch door ex
ploitatie in voege als hieronder vermeld 
,daarvoor geschikt gemaakt kan worden; 

dat de deskundigen ter bepaling van de 
waarde van het gedeelte B in hun tweede 
:rapport een bouwexploitatierekening heb
oen opgesteld, waarbij zij zijn uitgegaan 
van de veronderstelling dat dit gedeelte 
·niet afzonderlijk, doch tezamen met eenige 
in de nabijheid gelegen perceelen, welke 
daarmede een aaneengesloten en in het
-zelfde gemeentelijke uitbreidingsplan be
grepen complex ter grootte van 1.68.70 
H.A. vormen, tot het winnen van bouw
-terrein zou worden in exploitatie genomen; 
-dat zij hebben aangenomen dat van dit 
-complex slechts een gedeelte, groot 1.08.03 
:H.A. tot bouwrijpen grond zou worden ge
maakt en alsdan f 6 per M2 zou kunnen 

opbrengen; dat zij van deze opbrengst de 
door hen berekende kosten van het bouw
rijp make1, h ebben afgetrokken en de te
genwoordige waarde van iederen M2 
gronds, die in het complex is begrepen, op 
een evenredig deel van dat verschil hebben 
gesteld ; 

dat de deskundigen tot de kosten van het 
bouwrijp maken onder meer hebben gere
kend: 1 °. de kosten van uitvoering -
waaronder die van het aanleggen van we
gen in het complex -, voorzoover die kos
ten niet door de gemeente zouden worden 
gedragen en 2° . een bedrag voor rentever
lies over het onder 1 °: bedoelde bedrag, ge
rekend naar een rentevoet van 3½ % per 
jaar over den, door hen op gemiddeld 8 
jaren gestelden tijd dat de exploitatie zou 
duren; dat de deskundigen daarbij hebben 
te lrnnnen g·egeven, vooreerst dat zij, an
ders dan zij in hun eerste rapport hadden 
gedaan, het uitbreidingsplan slechts heb
ben aangehouden voor wat betreft de rich
ting der aan tb leggen wegen, daar deze op 
de meest doelmatige wijze dienden aan te 
sluiten a.an de reeds bestaande verkeers
weg•m, doch dat zij "overigens hebben aan
genomen enlrnle (geen dubbele) wegen met 
aan weerszijden een trottoir, zonder groen
strooken en plantsoen", en voorts dat zij 
geen bedrag hebben uitgetroklrnn voor ren
teverlies over het in den grond gestoken 
kapitaal, omdat dit naar hun meerring ge
dekt wordt door de opbrengst van het 
grasland en de vruchtboomen, welke ge
noten kan worden, zoo lang het bouwter
rein nog niet is verk ocht; 

dat de Rechtbank, na zich overigens m et 
deze door de deskundigen gevolgde wijze 
van waardeberekening te hebben vereenigd 
zich heeft begeven in een onderzoek naar 
de volgende vragen : 1 °. of de deskundigen 
de kosten van het bouwrijp maken op de 
juiste wijze hebben berekend, en 2°. of hun 
schatting van den prijs, dien de bouwrijp 
te maken gl'Onden na de ontsluiting zouden 
kunnen opbrengen, juist is; 

dat de Rechtbank dienaangaande, voor
zoover thans van belang, heeft overwogen: 
"dat de deskundigen naar het oordeel der 
Rechtbank terecht zijn uitgegaan van een 
dusdanige wijze van bouwrijp maken, wel
ke de meest g unstige is voor den exploi
tant, derhalvt, tot h et beoogde doel leidt 
met de minste kosten, zulks in afwijking 
van het door hen aanvankelijk strikt 
gevolgde gemeentelijke uitbreidingsplan, 
waarbij breedere en meer kostbare wegen 
zijn voorzien, terwijl zij in overeenstem
ming met art. 92a der Onteigeningswet, 
zulks ook m afwijking van het aanvanke
lijke rapport, den aanleg van gToenstroo
lrnn en plantsoenen niet ten koste van den 
exploitant hebben gebracht, zijnde niet ge
bleken, dat dergelijke kosten in Beek van 
iederen bouwexploitant worden gevorderd 
en voor de aan te nemen eenheidsprijzen 
de desbetreffende bepalingen der verorde
ning der Gemeente Beek, houdende regelen 
voor h et als bouwterrein In gebruik bren-
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gen van gronden, hebben gevolgd (veror
dening bouwterreinen van 11 Juni 1937) en 
niet, zooals zij in hun eerste rapport deden, 
de prijzen van 9 Mei 1940, van welke ver
ordening zij ook bij de bepaling, welk deel 
der kosten ten laste van den exploitant 
dient te komen, terecht zijn uitgegaan; 

"dat de deskundigen de waarde van de 
na de ontsluiting ontstaande bouwterreinen 
stellen op f 6 per M2, bij wellrn waardeering 
zij rekening gehouden hebben met prijzen 
van vóór Mei 1940, voor bouwterreinen in 
de omgeving besteed, en in welk verband 
zij verwijzen naar het perceel sectie B no. 
4387 (75 M. diep), in 1934 verl{Ocht voor 
r 3.25 per M2, en naar het perceel sectie B 
no. 3393, waaraan bij onteigening in Octo
ber 1939 een waarde van f 6 per M2 werd 
toegekend; 

"dat àe deskundigen bij de behandeling 
der bezwaarschriften en ten dage der plei
dooien verklaard hebben, dat zij den voor
meltlcn door hen aangenomen prijs, ook na 
kennisneming der bezwaren van partijen 

p de door hen bij de behandeling opgege
ven en in het proces-verbaal vermelde 
~ronden handhaven, zoodat de waarde der 
tot het complex behoorende perceelen, 
·;oorzoover deze door de ontsluiting bouw
rijp zullen worden, gesteld moet worden op 
r 6 per l\I2, hetgeen uitmaakt voor 1.08.03 
H.A. te winnen bouwterrein, welk cijfer 
partijen niet hebben bestreden, de som van 
f 64,818, waarvan in mindering behooren te 
worden gebracht de kosten der ontsluiting; 

"dat gedaagden voormelden prijs van f 6 
per M2 voor het nieuw te winnen bouwter
rein nu wel te laag achten, omdat de prij
zen van onroerend goed in het algemeen 
sinds 1940 zijn gestegen, doch dat de Recht
bank, hoewel zij dit algemeene oordeel on
derschrijft, hierin toch geen aanleiding ziet, 
om van een hoogere waardeering dezer 
terreinen na de ontsluiting uit te gaan, niet 
zoozeer, omdat, zooals deskundigen betoo
gen, in verband met de rentabiliteit der 
p rceclen, nu eenmaal geen hoogere prijs 
zal zijn te maken, dan wel, omdat zij van 
oordeel is, dat de te onteigenen terreinen 
als bouwrijpe gronden, derhalve na de ont
sluiting, niet gelijkwaardig zullen zijn aan 
het als hoofdvergelijkingsobject gediend 
hebbende bouwrijpe perceel B 3393, waar
aan, als zijnde dit aan een winkelstraat ge
legen een hoogere grondwaarde moet worden 
toe~ekend dan aan perceelen, bestemd voor 
middenstandswoningen, zooals met het ont
eigende het geval is, zijnde de Rechtbank 
dan ook van oordeel, dat de waarde van 
f 6 na de ontsluiting geacht moet worden 
de thans aanwf-zige prijsstijging, na om
rekening tot de waarde van ruwen bouw
grond, in te sluiten, voorzoover althans 
deze prijsstijging a ls een toelaatbare moet 
worden beschouwd; 

"dat eischer qq. bezwaar heeft gemaakt 
tegen het door de deskundigen laten weg
vallen van het renteverlies over het in den 
g rond gestoken kapitaal tegen de opbrengst 
van het grasln.nd en de fruitboomen, daar 
dit kapitaal moet worden gesteld op de 
waarde, welke de participanten bij verkoop 

van den grond van een gegadigde-bouw
exploitant zouden kunnen ontvangen, der
halve de tegenwoordige waarde als toekom
stig bouwterrein, waarvan de rente slechts. 
ten deele gedekt kan worden door de op
brengst der terreinen als boomgaard; 

"dat de Rechtbanlc dit bezwaar gegrond 
acht; dat de deskundigen bij de bepaling· 
van de grondwaarde wel zijn uitgegaan van 
het systeem van exploitatie door de tegen
woordige eigenaren, in welk systeem des
kundigen enkel de tegenwoordige waarde 
a ls boomgaa.rd als inbrengkapitaal be
schouwen, doch dat dit systeem voor de· 
bepaling der grondwaar::e onjuist is, daar 
onder de waarde bedoeld in art. 40 der 
Onteigeningswet de verkoopwaarde moet 
worden verstaan en niet de bedrijfswaarde 
voor de onteigenden, terwijl, ook a l ware· 
zulks niet het geval, ook in dat systeem een. 
juiste berekening der schadevergoeding een 
aftrek zou vorderen voor h et voordeel dat 
geru:.agden genieten, doordat de toekomstige 
waarde der terreinen als bouwterrein hun 
reeds nu wordt uitgekeerd, welke aftrelc 
dan weer gelijk zou zijn aan het verschil' 
tusschen de opbrengst a ls boomgaard en: 
de rente van de hun uitgekeerde vergoe
ding voor de grondwaarde over de jaren, 
verloopende, totdat de terreinen voor be
bouwing zouden zijn in aanmerking geko
men; 

dat de Rechtbank van oordeel is, zulks 
in"afw!jking van het oordeel der deskun
digen, dat de terreinen, na verloop van 12' 
jaar, derhalve gemiddeld 6 jaar geh eel voor 
bebouwing zullen zijn in aanmerking ge
komen, zoodat de verschillende rentebedra
gen over gemiddeld 6 jaar in de exploita
tierekening moeten worden opgenomen; dat 
voorts nnmens eisch er qq. bij de pleidooien: 
terecht is opgeworpen, dat de kosten van 
het opmaken van het uitvoeringsplan ad 
f 850 geheel ten laste van den ondernemer 
moeten worden gesteld, zoodat hiervan ten 
onrechte 25 % ten laste der Gemeente is 
gebracht; dat, een en ander in aanmerking
nemende de Rechtbank de bouwexploitatie
rekening, nu zij de overige in het aanvul
lend rapport der deskundigen voorkomende 
cijfers en berekeningen juist acht en over
neemt, als volgt meent te moeten samen
stellen: 
1. kosten van uitvoering, waar 

van 25 % ten laste der Ge-
meente lm n worden gest eld, 
f 17,168.75, zoodat resteert 
opmaken uitvoeringsplan 

2. renteverlies aan 3 % over ge
middeld 6 jaar over voormeld 
bedrag . 

3. ondernemersloon en risico-
premie . 

4. onvoorzien 
5. renteverlies over het in den 

grond gestoken kapitaal, na 
aftrek der opbrengst a ls 
boomgaard, door de Recht
bank berekend op 

totaal . 

f 12,876.56. 
850.-

2,742.45• 

2,500.-
2,000.-

4,967.47 

f 25,936.48. 
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zoodat overblijft als waarde van den on
ontsloten grond f 64,818 verminderd met 
f 25,936.48 is f 38,881.52, hetwelk uitmaakt 
berekend over 1.68. 70 H.A. per M2 f 2.30 
zoodat aan gedaagden voor de grondwaarde 
toekomt voor wat betreft het nieuw te 
winnen bouwterrein t er oppervlakte va n 
14 aren 65 centiaren: 1465 X f 2.30 is 
f 3369.50;" 

dat de Rechtbank met betrekking tot h et 
bovengenoemde gedeelte A van het ont
eigende heeft overwogen: 

"dat de deskundigen aan het gedeelte 
van h et onteigende, dat tot een diepte van 
40 M. a ls gelegen aan de Heirstraat, reeds 
thans bouwterrein is, een waarde toeken
n en van f 5 per M 2, uitmakende over een 
oppervlakte van rond 11 aren 1100 X f 5 is 
f 5500; 

"dat de Rechtbank met eischer qq. van 
oordeel is, dat een prijs van f 5 per M2 als 
vooroorlogsche prijs, gezien de eveneens 
vooroorlogsch e vergelijkingsobjecten en 
vooral de ligging van h et onderhavige per
ceelsgedeelte, a ls te hoog moet worden be
schouwd; dat echter, wanneer r ek ening 
gehou<len wor<lt m et de in h et voorafgaan 
de reeds aangehaalde toelaatbare prijsstij
g ing van onroerend gode, deze prijs als 
t egenwoordige waarde behoort te worden 
aanvaard;" 

waarna de Rechtbank de gevorderde ont
eigening h eeft uitgesproken en de schade
loosstelling in overeenstemming met haar 
hierboven weergegeven overwegingen heeft 
bepaald; 

0 . dat eischer als middelen van cassatie 
stelt: 

I. S. door v. of n.-t. van de artt. 158 
Grondwet, 2, 18, 37, 40, 77, 78, 79, 88, 92, 
92a, 96 Onteigeningswet, art. 48 Rv. en art. 
2, juncto 6 en 7 Vervreemdingsbesluit 
landbouwgronden van 27 November 1940, 
althans art. 2, j 0

• 5 Vervreemdingsbesluit 
onroerende zaken, alsook van art. 168 der 
Grondwet, 20 R. 0. en 59 Rv., · doordat de 
R echtbank, 

A. na te hebben geconstateerd, dat de 
deskundigen de waarde van de bouwterrei
n en h ebben gesteld op f 6 per M2 en daarbij 
hebben r ekening gehouden met prijzen van 
vóór Mei 1940 voor bouwterreinen in de 
omgeving besteed, alsook dat zij in dat 
v erband verwijzen o. a. naar perceel B 
33%, waaraan bij onteigening in October 
1939 een waarde van f 6 per M2 werd toe
gekend en ten dage der pleidooien ver
klaard hebben den voormelden prijs, ook 
na kennisnenûng van de b ezware n v an par
t ijen te handhaven, 

h eeft overwogen en beslist, dat de waar
de der tot het complex behoorende percee
len, voor zoover deze door de ontsluiting 
bouwrijp zullen worden, gesteld moet wor
den op f 6 per M2, 

en voorts, onderschrijvende dat de prijzen 
van onroerend goed in het a lgemeen sinds 
1940 zijn gestegen, daarin geen aanleiding 
v erklaart te zien om van een hoogere waar
deering der terreinen na de ontsluiting uit 

te gaan, niet zoozeer omdat, zooals des
kundigen betoogen, in verband m et de ren
tabiliteit der perceelen, nu eenmaal geen 
hoogere prijs zal zijn te malrnn, dan wel, 
omdat zij van oordeel is, dat de te onteige
nen terreinen als bouwrijpe gronden, niet 
gelijkwaardig zullen zijn aan h et als hoofd
vergelijkingsobject gediend hebbende bouw
rijpe perceel B 3393, waaraan, a ls zijnde dit 
aan een winkelstraat gelegen, een hoogere 
grondwaard moet worden toegekend dan 
aan perceelen, best emd voor middenstands
woningen, zooals met het onteigende h et 
geval is, zijnde de Rechtbank dan ook van 
oordeel, dat de waarde van f 6 na de ont
sluiting gE'acht. moet worden, de thans aan
wezige prijsstijging, ,,na omrekening tot de 
waarde van ruwen bouwgrond", in te slui
ten, voorzoover althans deze prijsstijging 
a ls een toelaatbare moet worden beschouwd, 

welke beslissing hierop n eerkomt, dat 
naar het oordeel der Rechtbank de verge
lijlöng m et perceel B 3393 niet geheel op
gaat, omdat dit vergelijkingsobject een 
hoogere waarde h eeft, doch dat niettemin, 
wegens <le "thans aanwezige prijsstijging", 
zoover toelaatbaar t e achten, voor de on
derhavige bouwterreinen a ls waarde na de 
ontsluiting f 6 per M2 moet worden aan
genomen, 

waarbij de R echtbank zich niet heeft ge
houden aan h et voorschrift va n art. 2 (j 0

• 

art. 6) Vervreemdingsbesluit landbouw
gronden van 27 November 1940, hetwelk 
voor landbouwgronden voorschrijft, dat de 
t egenprestatie bij vervreemding niet hoo
ger mag zijn dan hetgeen in het jaar 1939 
voor soortgelijke goederen in dezelfde 
streek had kunnen zijn bedongen terwijl 
art. 2 Vervreemdingsbesluit onroerende za
ken als maximum stelt de op 9 Mei 1940 
gebruikelijke en r edelijke tegenprestatie, 
zoodat een sinds 1940 plaats gehad h eb
bende prijsstijging niet in aanmerking mag 
komen, 

althans, voor zoover dat voorschrift op 
deze onteigening niet rechtstreeks toepas
selijk is, heeft voorbijgezien, dat het in elk 
geval geldt voor een gegadigde en dan 
evenzeer de bij onteigening in aanmerking 
te nemen waarde beperkt (verg. H . R. 4 
Maart 1942, N. J. 1942, no. 382), 

terwijl voorts niet blijkt in hoeverre de 
Rechtbank de " thans aanwezige prijsstij
ging" een rol heeft doen spelen, alsook hoe 
zij die "prijsstijging" heeft omgerekend 
"tot de waarde van ruwen bouwgrond" en 
wat bedoeld is m et de beperking: ,,voor 
zoover a lthans die prijsstijging als een toe
laatbare moet worden beschouwd''; 

B. h eeft overwogen en beslist, t en aan
zien van het gedeelte van het onteigende, 
tot een diepte van 40 M gelegen aan de 
Heirstraat, dat zij met eischer qq. van oor
deel is "dat een prijs van f 5 per M2 a ls 
vooroorlogsche prijs, gezien de eveneens 
vooroorlogsche vergelijkingsobjecten en 
vooral de ligging van het onderhavige per
ceelsgedeelte, als te hoog moet worden be
schouwd, dat echter, wanneer rekening ge-
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houden wordt met de in het voorafgaande 
reeds aani:rehaalde toelaatbare prijsstijging 
van onroerend goed, deze prijs als tegen
woordige waarde behoort te worden aan
vaard'', 

waarbij de Rechtbank wederom ten on
rechte rekening houdt met de meerge
noemde "toelaatbare prijsstijging van on
roerend goed", terwijl wederom niet blijkt 
in hoeverre de Rechtbank de prijsstijging 
een rol heeft doen spelen en wat is bedeold 
met de toelaatbaarheid daarvan. 

II. S. door v. of n.-t. van art. 158 
Grondwet, 2, 18, 37, 40, 77, 78, 79, 88, 92, 
92a, 96 Onteigeningswet en 48 Rv., door
dat de Rechtbanl< heeft overwogen en be
slist, dat de deskundigen in overeenstem
ming met art. 92a Onteigeningswet, den 
aanleg van groenstrooken en plantsoenen 
niet ten koste van den exploitant hebben 
gebracht, zijnde niet gebleken, dat derge
lijke kosten in Beek "van iederen bouw
exploitant worden gevorderd", 

ten onrechte, omdat het voor de vraag, 
of öe aanleg van groenstrooken en plant
soenen voor rekening van den exploitant 
moet komen, voldoende is dat blijkt, dat 
die kosten in den regel, dus naar de in 
Beek regelmatig te dien aanzien gevolgde 
praktijk, ten laste van den bouwexploitant 
worden gebracht, terwijl de Rechtbank be
doelde kosten reeds ten laste van den 
bouwexploitant had behooren te brengen 
op grond van het feit, dat artikel 16 
der even vercter door de Rechtbank ge
noemde "Verordening Bouwterreinen" der 
Gemeente Beek voorschrijft dat voor den 
aanleg van groenstrooken f 0.20 per M2 in 
rekening zal worden gebracht. 

III. S. door v. of n. -t. van de artt. 158 
en 168 Grondwet, 2, 18, 37, 40, 77, 78, 79, 
88, 92, 92a, 96 Onteigeningswet, 48 en 59 
Rv., 20 R. 0., doordat de Rechtbank, na te 
hebben verklaard, dat zij "de overige in het 
aanvullend rapport der deskundigen voor
komende cijfers en berekeningen juist acht 
e n overneemt", eenige regels verder (sub 
2) niet, gelijk de deskundigen sub 7 van de 
opsomming in hun aanvullend rapport de
den, 31/2 %, doch 3 % berekent over 
f 13,726.56, zonder dat blijkt waarop die af
wijking berust van hetgeen de Rechtbank 
€Ven tevoren juist verklaarde en overnam. 

IV. S. door v. of n.-t. van de artt. 158 
en 168 Grondwet, 2, 18, 37, '10, 77, 78, 79, 
88, 92, 92a, 96 Onteigeningswet, art. 48 en 
59 Rv., art. 20 R. 0., doordat de Rechtbank 
heeft ln rekening gebracht een post "ren-

• teverlies over het in den grond gestoken 
kapitaal, na aftrek der opbrengst als boom
gaard, door de Rechtbank berekend op 
f 4967.47", 

zulks t erwijl met geen letter of cijfer 
blijkt en ook onmogelijk kan worden nage
gaan hoe die berekening der Rechtbank is 
geschied, zoodat elke motiveering van dien 
- niet bij intuïtie geschatten, doch bere
kenden - post ontbreekt; 

0 . aangaande onderdeel A van het eerste 
middel: 

dat de Rechtbank, waar zij overweegt dat 
de waarde van f 6 per M2, welke het te 
winnen bouwterrein na de ontsluiting zal 
h ebben, geacht moet worden de thans aan
wezige prijsstijging, na omrekening tot de 
waarde van ruwen bouwgrond en voorzoo
ver deze prijsstijging als een toelaatbare 
moet worden beschouwd, in te sluiten, 
klaarblijkelijk voor oogen heeft gehad art. 
2 van het Vervreemdingsbesluit onroerende 
zaken, dat in zijn eerste lid bepaalt dat bij 
een overeenkomst tot overdracht van on
gebouwde eigendommen de hoogste toe
laatbare tegenprestatie, welke bedongen en 
aanvaard mag worden, is de tegenprestatie, 
welke op 9 Mei 1940 daarvoor gebruikelijk 
en redelijk was, doch in lid 3 daaraan toe
voegt dat het prijzenbureau uitzonderingen 
op dien regel kan toestaan; 

dat met "thans aanwezige" prijsstijging, 
mede gelet op het feit dat even tevoren in 
het vonnis van de "sinds 1940" plaats ge
had hebbende prijsstijging van onroerend 
goed wordt gesproken, alleen de sinds 9 
Mei 1940 opgetreden prijsstijging kan zijn 
bedoeld en de woorden "voor zoover a lthans 
deze prijsstijging als een toelaatbare moet 
worden beschouwd" aldus moeten worden 
verstaan dat daarbij gedacht is aan prijzen, 
welke weliswaar de op 9 Mei 1940 gebrui
kelijke en 1·edelijke prijzen te boven gaan, 
doch niettemin ten tijde van den verkoop 
van het te winnen bouwterrein zullen mo
gen worden bedongen, en wel met goedvin
den van het prijzenbureau, dat daaraan 
met toepassing van het derde lid van art. 
2 zijne goedkeuring zal hechten; 

dat eindelijk met de woorden "na omre- · 
kening tot de waarde ·van ruwen bouw
grond'' tot uitdrukking is gebracht dat de 
stijging. welke de prijs van den bouwrijpen 
grond sinds 9 Mei 1940 zal blijken te heb
ben ondergaan, voor de toe t e kennen 
sch,ideloosstelling slechts van belang is, 
voor zoover zij in den prijs van den ruwen 
bouwgrond tot uiting komt; 

dat derhalve de klacht over onduidelijk
heid van de betrekkelijke overweging der 
Rechtbank, niet juist is en de Rechtbank 
te dezen niet met het Vervreemdingsbesluit 
onroerende zaken in strijd is gekomen, ter
wijl het in het middel bedoelde besluit van 
27 November 1940 te dezen niet kan zijn 
geschonden, omdat het tijdens de uitspraak 
van het vonnis reeds buiten werking was 
getreden; 

0. aangaande onderdeel B van h et eerste 
middel: 

dat hiervoor met een verwijzing naar 
h etgeen hierboven omtrent de beteekenis 
van "toelaatbare prijsstijging" is overwo
gen, kan 1\,·orden volstaan; 

0. aangaande het tweede middel: 
dat, al mogen de zinsneden van het von

nis waartegen h et middel gericht is, op 
zich zelf beschouwd, aanleiding kunnen 
geven tot de opvatting dat de Rechtbank 
zich de exploitatie van het complex aldus 
heeft gedacht dat daarin wel groenstroo
ken en plantsoenen zouden voorkomen.. 
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maar daarnaast heeft geoordeeld dat de 
kosten daarvan niet ten laste van den ex
ploitant zouden komen, niettemin uit de 
overweging- waarin die zinsneden voorko
men, in haar geheel genomen, blijkt dat de 
Rechtbank zich geheel h eeft aangesloten 
bij de gedachte der deskundigen dat bij de 
exploitatie van het complex het gemeente
lijk uitbreidingsplan - dat de deskundigen 
in hun eerste rapport wel tot richtsnoer 
hadden genomen en waarin wel groen
strooken en plantsoenen waren ontworpen 
- behalve ten aanzien van de richting der 
wegen niet gevolgd zou worden en de aan
leg van groenstrooken en plantsoen ach
terwege zou worden gelaten; 

dat dan ook de toevoeging van de Recht
bank dat niet is gebleken dat in Beek kos
ten van aanleg van groenstrooken en 
plantsoenen ten laste van iederen bouw
exploitant worden gebracht, alleen kan zien 
op een bijdrage in de kosten van zoodani
gen aanleg , niet begrepen in het plan, dat 
aan het besluit tot medewerking van de 
gemeente ten grondslag zou zijn gelegd; 

dat derhalve het middel, dat van een an
dere lezing van het vonnis uitgaat, niet 
kan slagen ; 

0. dat hetzelfde geldt voor het derde mid
del, omdat uit de opneming van den post 
van f 2742.45 voor renteverlies gedurende 
gemiddeld 6 jaren over f 13726.56 naar een 
rentevoet van 3 % per jaar moet worden 
afgeleid dat de Rechtbank welbewust en 
omdat zij dit met een juist inzicht in den 
te verwachten rentevoet in overeenstem
ming achtte, van het door de deskundigen 
aan vaarde rentepercentage van 3½ per 
jaar is afgeweken en het aan een vergis
sing• moet worden toegeschreven dat zij, 
waar zij te voren verklaart, de "overige" 
in het aanvullend rapport voorkomende 
cijfers over te nemen, voor het door de 
deskundigen aanvaarde rentepercentage 
geen uitzondering maakt; 

0. omtrent het vierde middel: 
dat blijl-:ens de laatste drie van de hier

boven uit het vonnis overgenomen over
wegingen, welke aan de berekening van de 
tegenwoordige waarde van het complex 
zijn gewijd, de Rechtbank onder "in den 
grond gestoken kapitaal" v erstaat diezelf
de, aan het slot van die overwegingen op 
f2,30 per M2 gestelde, waarde, daar zij er
van uitgaat dat het complex door verkoop 
aan een derde bouwexploitant zou worden 
te gelde gemaakt en de opgestelde exploita
tierekening geen ander doel heeft dan om 
te vinden het bedrag, dat een zoodanige 
derde bij aankoop van het complex daarin 
zou will<m steken; 

dat verder aangenomen moet worden dat 
de Rechtbank ook hier de te voren door 
haar gegeven schatting van den duur der 
exploitatie en van den rentevoet heeft ge
volgd; 

dat het dus duidelijk is dat h et bedrag 
van f 4967.46 uitmaakt de contante waarde 
van de rente naar 3 % per jaar gedurende 
een tijd van 6 jaren over h et bedrag van 

f 2.30 voor eiken M2 gronds, die in het com
plex is begrepen, verminderd met de door 
de R echtbank geschatte opbrengst, welke 
de grond alsnog als boomgaard zou ople
veren, en het middel mitsdien feitelijken 
grondslag mist; 

Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt eischer in zijne hoedanigheid 

in de op het beroep in cassatie gevallen 
kosten (fl 75 salaris). 

Conclusie Adv.-Gen. Mr. Holsteijn. 

Post alia: 
Mijne meening t en aanzien van de mid

delen is vervat in het volgende. 
Met het in het eerste middel genoemde 

Vervreemdingsbesluit landbouwgronden 
heeft de Rechtbank terecht geen rekening 
gehouden, daar dit besluit (no. 219 Ver
ord.blad l!/40 en no. 103 Verord.blad 1942) 
ingevolge art. 17 en lijst B van het Besluit 
bezettingsmaatregelen (E 93) in het be
vrijde gebied is buiten werking getreden; 
met het mede in het middel genoemde Ver
vreemdingsbesluit onroerende zaken (no. 
49 Verord.blad 1942 in verband met art. 18 
en lijst C van het Besluit bezettingsmaat
regelen) had de Rechtbank wel rekening 
moeten houden, met name met de in het 
middel aangehaalde artt. 2 en 5, zooals ook 
blijkt uit de arresten van den Hoogen Raad 
van 4 Februari .1942 (1942, no. 355), 4 
Maart 1942 (1942, no. 382), 3 Maart 1943 
(1943, no. 250) en 9 April 1946 (1946, no. 
345). Uit het vonnis blijkt echter niet, dat 
de Rechtbank op die artt. 2 en 5 h eeft ge
let; dit laatste kan m.i., hoewel namens 
verweerders ten aanzien van art. 2, derde 
lid, anders is betoogd, niet worden afgeleid 
uit de zinsnede "voorzoover althans deze 
prijsstijging als een toelaatbare moet wor
den beschouwd", nu de R echtbank in h et 
vonnis niet alleen zwijgt over een bedrag 
dat ingevolge art. 5 bij de berekening van 
de schadeloosstelling ten hoogste als prijs 
voor de onteigende of gevorderde zaak mag 
worden in aanmerking gebracht, maar 
zelfs geen enkele omstandigheid noemt, op 
grond waarvan zou moeten of mogen wor
den aangenomen dat de sedert October 1939 
thans, dus op 27 Juni 1946, aanwezige 
prijsstijging, waarmede de Rechtbank in 
het vonnis rekening houdt, toelaatbaar is 
te achten, namelijk, in verband met de in 
het derde lid van het in art. 5 genoemde 
art. 2 vervatte mogelijkheid van toestaan 
van uitzonderingen, zoude worden gesanc
tionneerd door het Prijzenbureau casu quo 
den Directeur-Generaal voor de Prijzen. 
Tevens acht ik deugdelijk de in het middf'I 
gestelda grief, dat niet blijkt in hoeverre 
de Rechtbank de "thans aanwezige prijs 
stijging" een rol heeft doen spelen, alsook 
hoe zij die "prijsstijging" heeft omgere
kend "tot de waarde van ruwen bouw
grond' ' en wat bedoeld is met de beperking: 
"voor zoover althans die prijsstijging a ls 
een toelaatbare moet worden beschouwd". 
Naar mijne meening is, als voormeld, het 
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eerste mi<ldel, zoowel wat onderdeel A als 
wat onderdeel B betreft deugdelijk, en be
rust deze deugdelijl{bevinding in wezen op 
een niet of niet voldoende met r edenen om
l<leed zijn van de onderhavige prijsstijging 
e n waardebepaling. 

H et tweede middel is m. i. niet gegrond, 
omdat de zinsnede "zijnde niet gebleken, 
dat dergelijke kosten in Beek van iederen 
bouwexploitant worden gevorderd'' de be 
teekenis kan hebben, dat niet gebleken is 
dat in de gem eente Beek een r egelmatig 
gevolgde praktijk bestaat dat dergelijke 
kosten (n.l. kosten van den aanleg van 
groenstrooken en plantsoenen) van een 
bouwexploitant worden gevorderd, en in 
deze beteekenis bedoelde zinsnede, be
sch ouwd in verband en samenhang met 
het aan die zinsnede direct voorafgaande 
dat de deskundigen in overeenstemming 
met a rt. 92a der Onteigeningswet den aan
leg van g r oenstrooken en plantsoenen niet 
t en koste van den exploitant h ebben ge
bracht, door de R echtbank moet zijn ge
bezigd. Bovendien kan - partijen zijn hier
omtrent eenstemmig - h et in het middel 
gedaan beroep op a rt. 16 van de "Verorde
ning Bouwter reinen" niet baten, daar deze 
verordening, bepaaldelijk art. 16, niet in 
het middel is vHmeld onder de wettelijke 
voorschriften die de eisch er beweert te zijn 
geschonden door verkeerde of niet-toepas
sing. 

Het derde midrlel en h et vierde middel 
acht ik wel gegrond. Door de in het derde 
middel v erm elde afwijking houdt h et von
nis een tegenstrijdigheid in, en ook door 
h et in h et v ierde middel geconstateerde 
gebr ek n.an motiveering, moet het vonnis 
geacht worden niet naar den eisch van 
art. 20 van de Wet R. 0. , art. 168 van de 
Grondwet en art. 59 Rv. de g ronden in t e 
houden waarop het berust. 

Gegrondbevinding, niet alleen van h et 
derde en het vierde middel maar ook van 
h et eerste middel, brengt naar mij voor
komt mede <lat de kosten der cassatie
p rocedure worden gecompenseerd tusschen 
den eischer en de verweerders. 

Ik concludeer tot vernietiging van h et 
bestreden vonnis, tot verwijzing der zaak 
naar he t Ger echtshof te 's-Hertogenbosch, 
en tot compensatie der kosten, op h et ge
ding in cassatie gevallen, tussch e n den 
eischer en de verweerders in dier voege 
dat iedere partij haa r eigen kosten zal 
dragen. 

(N. J.) 

3z October z946. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Onteigeningswet art. 54a; 
Vervreemdingsbesluit niet-landbouw
gronden 49/1942 art. 9) . 

Voor de berekening van de schade
loosstelling is beslissend de toestand op 
het oogenblik, waarop de eigendom aan 
de onteigende partij ontnomen wordt. 

Dit beginsel heeft geen verandering 

ondergaan door de regeling van de voor
loopige inbezitneming. 

Niet-toepasselijkheid van art. 9 Ver
vreemdingsbesluit onroerende zaken. 

De N.V. Noord-Brabant, Mij. van Verze
kering op het Leven, gevestigd te Waalwijk, 
eischeres tot cassatie van een op 28 Juni 1946 
tusschen partijen gewezen vonnis van de 
Arr.-Rechtbank te 's-Hertogenbosch, adv. 
Mr. J . Wolterbeek Muller, 

tegen: 
F. C. Smolders, waam. burgemeester der ge
meente Waalwijk en als zoodanig deze ge
meente in rechten vertegenwoordigende, ver
weerder in cassatie, adv. Mr A. E . J . Ny
singh. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat, voorzooveel in cassatie van belang, 

uit het bestreden vonnis en het interlocutoir 
vonnis van 15 December 1939, naar welks in
houd door eerstbedoeld vonnis wordt verwe
zen, blijkt: 

dat ter uitvoering van een besluit van den 
Gemeenteraad van Waalwijk van 27 Januari 
1939, goedgekeurd bij K. B . van 10 Mei 1939, 
van eischeres in cassatie de onteigening in 
het belang van de volkshuisvesting is gevor
derd van perceelen wei- en bouwland liggen. 
de in de gemeente Waalwijk, van welke per
ceelen eischeres in cassatie in de registers van 
het kadaster als eigenares voorkwam; 

dat bij de dagvaarding tot onteigening als 
schadeloosstelling is aangeboden de som van 
f 7752.84 en is aangezegd dat de onteigenen
de partij zal gebruik maken van het recht tot 
voorloopige inbezitneming; 

dat eischers in cassatie zich tegen de ge
vorderde onteigening en voorloopige inbezit
neming niet heeft verzet, doch met het aan
geboden bedrag der schadeloosstelling geen 
genoegen heeft genomen; 

dat de Rechtbank bij voormeld interlocu
toir vonnis ter opneming van de schade drie 
deskundigen heeft benoemd, die op 20 April 
1944 hun advies ter griffie hebben gedepo
neerd; 

dat, nadat vervolgens partijen bij pleidooi 
hun stellingen nader hadden on~wikk P-l<l en 
toegelicht, waarbij vanwege de onteigende 
partij acte is gevraagd van bepaalde aanbie
dingen, de Rechtbank de onteigening heeft 
uitgesproken, zulks uit en overeenkomstig de 
navolgende overwegingen: 

,.dat ten aanzien der gevraagde onteige
ning alle formaliteiten zijn vervuld, zoodat 
de vordering tot onteigening voor toewijzing 
vatbaar is, nadat het bedrag der schadeloos
stelling zal zijn vastgesteld; 

"dat de deskundigen blijkens hun advies 
van oordeel zijn, dat aan gedaagde dient te 
worden toegekend wegens vermogensschade 
f 18,4g5.40, wegens waardevermindering 
f 1379.78½, wegens kostenvergoeding f 755 
en om uit te betalen aan W . Timmermans 

f 10 wegens gederfde huur, totaal f 20648.18½ 
met de rente van :'i % vanaf 15 December 
1939 tot den dag der betaling en met ver-
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oordeeling van eischer q.q. om de in de be
trekkelijke acte ter rolle vervatte aanbiedin
gen en verplichtingen gestand te doen en de 
daarin genoemde werken uit te voeren; 

,,dat de Rechtbank zich geheel met voren
staand oordeel der deskundigen en de gron
den, waarop dit, blijkens het advies berust, 
kan vereenigen; 

"dat de raadsman van eischer q.q. tegen 
de in het advies opgenomen schattingen en 
waardebepalingen verschillende bezwaren 
heeft ontwikkeld; 

"dat evenwel die bezwaren naar het oordeel 
der Rechtbank de gronden in het advies, 
waarop de schattingen en waardebepalingen 
berusten, niet aantasten; 

,,dat geen omstandigheden zijn gebleken, 
welke aanleiding kunnen geven om op den 
dag der uitspraak van dit vonnis wijziging in 
het bedrag der schadeloosstelling te brengen, 
behoudens de wijziging als gevolg van het 
hierna vermelde bericht van den Directeur
Generaal van de Prijzen; 

"dat, waar eischer q.q. bij dagvaarding te 
kennen heeft gegeven gebruik te zullen ma
ken van de rechten tot voorloopige inbezit
neming, als bedoeld in artikel .54a der Ont
eigeningswet, onder de schadeloosstelling 
moeten worden begrepen de wettelijke inte
ressen vanaf 1.5 December 1939; 

"dat bij een schrijven van 15 Januari 1946 
de Directeur-Generaal van de Prijzen aan 
den President dezer Rechtbank heeft mede
gedeeld, dat voor de ten deze te onteigenen 
gronden ten hoogste als prijs in aanmerking 
mag worden gebracht een bedrag van 
f 9n8; 

"dat art. 5 van het Vervreemdingsbesluit 
onroerende zaken voorschrijft, dat b ij ontei
gening met inachtneming van het in art. 2 
bepaalde het bedrag wordt vastgesteld, het
welk bij de berekening van de schadeloos
stelling ten hoogste als prijs voor de onteigen
de zaak in aanmerking kan worden gebracht; 

,,dat, in verband met het vooroverwogene, 
de aan gedaagde te betalen schadevergoeding 
dient te worden vastgesteld op f 9218 plus 
f 1379.78½ + f 755 + f rn is f n362.78½; 

,,dat, waar aan gedaagde een grootere scha
deloosstelling wordt toegekend dan eischer 
q.q. heeft aangeboden, de kosten der proce
dure komen ten laste van laatstgenoemde, 
vindende de Rechtb. in de omstandigheden 
geen aanleiding tot eene compensatie dier 
kosten;" 

0 . dat tegen dit vonnis als middel van 
cassatie wordt aangevoerd; 

S. of v . t. der artt. 1.~8 en 160 Grondwet, 40, 
41, 54a-54h, .'i9 en 88 Onteig.-wet, het Ver
vreemdingsbesluit onroerende zaken, en in 
het bijzonder art. 9 daarvan, zooals dit besluit 
gehandhaafd en gewijzigd is bij het Besluit 
bezettingsmaatregelen (E 93) lijst C (onder : 
verord.blad 1942 no. 49) en artt. 17 en 33 
van laatstgenoemd Besluit, 4 A. B.; 

omdat de Rechtbank, feitelijk vaststellen
de dat de deskundigen blijkens hun advies, 
va:-i oordeel zijn, dat aan gedaagde dient te 
worden toegekend wegens vermogensschade 

f 18,4gs.40, wegens waardevermindering 
f 1379.78~1:i, wegens kostenvergoeding f 755 
en om uit te betalen aan W. Timmermans 
f rn wegens gederfde huur, totaal f 20640.18½ 
met de rente van .'i % vanaf 15 Dec. 1939; 

0. dat de Rechtbank zich geheel met vo
renstaand oordeel der deskundigen, en de 
gronden, waarop dit, blijkens het advies, be
rust, kan vereenigen; 

en dat de bezwaren, door den raadsman 
van eischer q.q. tegen de in het advies op
genomen schattingen en waardebepalingen 
ontwikkeld, naar het oordeel der Rechtbank 
de gronden in het advies, waarop de schat
tingen en waardebepalingen berusten, niet 
aantasten; 

niettemin de aan gedaagde te betalen scha
devergoeding heeft vastgesteld op f 9n8 ± 
f 1379.78½ + f 755 + f rn is f n362.78½ 
met rente ad .'i % vanaf g Dec. 1939 tot den 
dag der betaling; 

hare afwijking van het advies der deskun
digen alleen motiveerend met de mededee
ling, dat bij een schrijven van 15 Februari 
1946 de Directeur- Generaal van de Prijzen 
aan den President dezer Rechtbank heeft 
medegedeeld, dat voor de ten deze te ont
eigenen gronden ten hoogste als prijs in aan
merking mag worden gebracht een bedrag 
van f qu8; 

ten onrechte: 
daar de Rechtbank tevens feitelijk vast

stelde, dat de eischer q.q. bij dagvaarding te 
kennen heeft gegeven gebruik te zullen ma
ken van de rechten tot voorloopige inbezit
neming, als bedoeld in art. 54a Onteig.-wet 
en dat haar vonnis, waarbij drie deskundigen 
en een lid der Rechtbank tot Rechter-Com
missaris werden benoemd, is uitgesproken 15 
Dec. 19_,g; 

in welk geval de onteigende partij hare 
goederen niet verliest door executie van het 
eindvonnis, maar reeds door de feitelijke in
bezitneming, zoodat de waarde moet worden 
vastgesteld naar een veel vroeger gelegen 
tijdstip, daar het beginsel geldt van gelijk
oversteken, of wel, daar dit niet letterlijk kan 
worden toegepast, dat de waarde moet wor
den vastgesteld naar die van den dag van 
het eindvonnis, respectievelijk naar dien van 
het interlocutoir vonnis; 

doch dat op 15 December lQ'lQ voor per
ceelen als de onderwerpelijke (weiland en 
bouwland) het door de overheid vaststellen 
van maximum-prijzen nog niet was inge
voerd, hetgeen eerst is geschied op 20 Sept. 
1944, datum van in werking treden van Be
sluit E g3, zoodat de Rechtbank had behoo
rer. te oordeelen, dat de Directeur-Generaal 
van de Pri_jzen in een waardeering naar den 
maatstaf van 1.5 Decemaber 1q_,Q zich niet 
had te mengen, in elk geval diens inmenging 
niet ten gevolge had mogen hebben, dat de 
Rechtbank een lager bedrag aan schadever
goeding toekende dan zij zelve juist achtte; 

0. dienaangaande: 
dat krachtens de Onteig.-wet men vergoe

ding krijgt voor hetgeen men door de ontei
gening verliest; 
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dat hieruit volgt, dat voor de berekening 
van de schadeloosstelling beslissend is de toe
stand op het oogenblik, waarop de eigendom 
aan de onteigende partij ontnomen wordt; 

dat dit beginsel der wet geen verandering 
heeft ondergaan door de regeling van de 
voorloopige inbezitneming, in de Onteig.wet 
opgenomen krachtens de wet van 5 Juli 1920, 
Stbl. 329; 

dat toch deze laatste wet blijkens haar in
houd en geschiedenis op dit punt niet de 
strekking heeft om meer ingrijpende wijzi
gingen in de Onteigeningswet aan te brengen 
dan noodig was om aan de onteigenende par
tij het recht te verleenen zich voorloopig in 
het feitelijk bezit van het goed te stellen en 
in den staat daarvan verandering te brengen; 

dat dus, tengevolge van dezen maatregel, 
behalve de voorloopige ontzetting uit het 
feitelijk bezit, de eigendom niet voor de wei 
derpartij verloren gaat en de daaraan ver
bonden rechten alsmede, definitief, het fei
telijk bezit haar eerst door de onteigeninf 
ontnomen wordt, gelijk ook de betaling der 
schadeloosstelling, zij het met inbegrip van 
rente, eerst na het vonnis tot onteigening 
geschiedt; 

dat dan echter ook de regel moet gelden, 
dat de toestand op het tijdstip van de ontei
gening de hoegrootheid der schadeloosstel
ling bepaalt en Hoofdstuk III A der Onteig.
wet, handelende van de voorloopige inbezit
neming, waar het van "schadeloosstelling" 
spreekt, die uitdrukking niet in anderen zin 
bezigt dan elders in de wet het geval is en 
beoogt schadeloosstelling, toegekend wegens 
de ontneming van den eigendom en van het 
nadec~. intredende als gevolg van die ont
neming; 

dat dus het middel uitgaande hiervan, dat 
in het geval van voorloopige inbezitneming 
de dag van het interlocutoir vonnis voor de 
bepaling der schadeloosstelling beslissend is, 
niet kan slagen; 

dat, voorzoover de aanhaling in het middel 
in het bijzonder van art. g van het Vervreem
dingsbesluit onroerende zaken de strekking 
mocht hebben te betoogen, dat in elk geval 
de in art. g van het besluit gegeven over
gangsbepaling het besluit niet van toepassing 
doet zijn, het middel ook in zooverre faalt, 
omdat te dezen van een overeenkomst met 
een zekere dagteekenin~ dan w e l van e e n 
overeenkomst en overdracht als gevolg van 
een openbare verkooping geen sprake is; 

Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt eischeres in cassatie in de kos

ten op het beroep in cassatie gevallen. (Sa
laris f 450). 

Conclusie Adv.-Gen. Mr. Rombach: 

Post alia : 
De stelling van gedaagde, thans eischer 

in cassatie, is in het kort weergegeven dus 
dat de Rechtbank niet gebonden is aan de 
bedoelde prijsvaststelling door den Direc
teur-Generaal van de Prijzen, omdat reeds 
voor er in deze van maximum prijzen sprake 
was, de onteigenende partij de gronden in 

voorloopig bezit had genomen. Ik kan over 
het middel betrekkelijk kort zijn, waar Uw 
Raad in een zeer uitvoerig arrest van 26 
Januari 1938 N. J. 1938 no. 708 heeft be
slist, dat krachtens de Onteigeningswet men 
vergoeding krijgt voor hetgeen men door de 
onteigening verliest, dat hieruit volgt dat 
voor de berekening der schadeloosstelling 
beslissend is de toestand op het oogenblik, 
waarop de eigendom aan de onteigende 
partij ontnomen wordt, dat dit beginsel der 
wet geen verandering heeft ondergaan door 
de regeling van de voorloopige inbezitne
ming en dat de regel moet gelden dat de 
toestand op het tijdstip van de onteigening 
de hoegrootheid der schadeloosstelling be
paalt. 

Eenigen grond, waarom het geval in kwes_ 
tie een uitzondering op die regel, met in
tactlating van het daarin neergelegde be
ginsel, zou kunnen maken, vermag ik niet 
te vinden. Uitgaande van dat arrest heeft 
dan ook de Rechtbank zich terecht gebon
den geacht door de vaststelling van den 
prijs van den Directeur-Generaal van de 
Prijzen in Januari 1946. Uw arrest van 9 
April 1946 N . J. 1946 no. 345 heeft uit
drukkelijk beslist, dat de beantwoording der 
vraag welk bedrag ingevolge het Vervreem
dingsbesluit onroerende zaken bij verkoop 
van het goed daarvoor ten hoogste had mo
gen worden bedongen, overgelaten is aan 
de volgens art. 5 van dat Besluit bevoegde 
autoriteit, naar wiens beslissing daarom
trent de rechter zich moet gedragen. Hoe
wel het middel het niet met zooveel woor
den stelt, doch in deze slechts dat de in
m enging van gemelden Directeur-Generaal 
niet t engevolge had mogen hebben, dat de 
Rechtbank een lager bedrag aan schadever
goeding toekende dan zij zelve juist achtte, 
en dat aldus geschonden of verkeerd zijn 
toegepast de aangehaalde artikelen, zou men 
daarin nog kunnen zien een beroep op art. 
9 van het reeds meergenoemde Vervreem
dingsbesluit Onroerende Zaken, welk vast
stelt dat de bepalingen van het besluit niet 
van toepassing zijn op overeenkomsten sub 
r en 2 in dat artikel bedoeld; in ons geval 
zou dit alleen kunnen zijn "overeenkomsten 
welke vóór den dag van inwerkingtreding 
van dit besluit een zekere dagteekening 
hadden", maar noch de onteigening zelve. 
noch de inbezitneming is een overeenkomst. 

Het middel ongegrond achtende. conclu
deer ik tot verwerping van het beroep, met 
veroordeeling van den eischer in cassatie in 
de kosten. 

(N. J.) 

4 November 1946. UITSPRAAK van den. 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 58, se lid. Kon. Besluit. 
7 Sept. 1944, S. E 94). 

Een heraanstelling in gemeentedienst . 
met ingang van 8 April 1945 krachtens 
het K.B. van 7 Sept. '44, E 94, staat niet . 
in den weg aan de behandeling door den 
ambtenarenrechter van het tijdig inge- . 
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stelde beroep tegen een besluit tot ont
slag m.i.v 26 Juli 1944. Voormeld K. B. 
bevat immers geen bepalingen over het 
beroep tegen verleende ontslagen en 
opent ook geen administratief beroep 
tegen de ontslagbesluiten. Het aanvaar
den der weder-aanstelling brengt geen 
rechtsverwerking mede. 

Uitspraak in 2ake: 
Het College van B. en W. der gemeente 

Groningen, eischer in hooger beroep, verte
genwoordigd door den Burgemeester van 
Groningen, 

tegen: 
N. J. M., te Groningen, gedaagde in hooger 
beroep. 

·De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de toenmalige Burgemeester van 

Groningen, kennelijk waarnemend de be
voegdheid van B. en W. dier · gemeente, bij 
besluit van 26 Juli 1g44 N. J. M., fitter bij 
de (gemeentelijke) Waterleiding van Gro
ningen, heeft gestraft met ontslag uit den 
gemeentedienst, zulks met ingang van even
genoemden datum en op grond van deze 
overweging: 

dat M. bekend staat als een gevaarlijk per
soon, die zijn verkeerde gezindheid o.a. uit 
door aansporing tot staking en het voeren 
van communistische gesprekken; 

dat hij derhalve voor het Waterleidingbe
drijf gevaar oplevert; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Gronin
gen bij uitspraak van g Mei 1946 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwe2en - dat 
besluit heeft nietig verklaard en N. J. M. 
niet-ontvankelijk heeft verklaard in zijn vor
dering de gemeente Groningen tot vergoe
ding der door hem geleden en nog te lijden 
schade te veroordeelen; 

0. dat de Burgemeester van Groningen in 
opgemelde hoedanigheid tijdig van deze uit
spraak is gekomen in hooger beroep en bij 
beroepschrift de gronden heeft aangevoerd, 
waarop hij heeft verzocht die uitspraak te 
vernietigen en te beslissen, dat het Ambte
narengerecht te Groningen niet bevoegd is 
van het onderhavige beroep kennis te nemen, 
subsidiair N . J. M. in zijn beroep niet-ont
vankeli_ik te verklaren; 

In rechte: 
0. dat het eerste bezwaar van eischer in 

hooger beroep tegen de bestreden uitspraak 
hetzelfde is, dat ook in eersten aanleg naar 
voren is gebracht, nl. dat het Ambtenaren
gerecht niet bevoegd was van het beroep 
kennis te nemen, nu gedaagde inmiddels 
krachtens het bepaalde bij het K . B. van 7 
Sept. 1g44, No. E Q4 (Besluit Rechtsherstel 
ontslagen ambtenaren) met ingang van 18 
April 1945 opnieuw was aangesteld in de 
functie, waaruit hij bij het aangevochten be
sluit was ontslagen; 

0. dat aan eischer kan worden toegegeven, 
dat bij de behandeling van een beroep ook 
rekening moet worden gehouden met wette-

lijke voorschriften, welke sinds het instellen 
van het beroep zijn uitgevaardigd, en met 
maatregelen, welke ter uitvoering van zulke 
voorschriften zijn genomen, doch zulks uiter
aard slechts indien en voorzoover een en 
ander van beslissende beteekenis voor die 
behandeling kan worden geacht; 

0 . dat een zoodanig geval zich hier met 
betrekking tot evengenoemd Koninklijk Be
sluit Nr. E 94 en tot de daaruit gevolgde her
aanstelling van gedaagde niet voordoet; 

0. toch dat voormeld Koninklijk Besluit 
geen bepalingen bevat omtrent de behande
ling van reeds aanhangige rechtsgedingen be
treffende door of vanwege den bezetter ver
leende ontslagen, terwijl ook implicite uit 
dat Koninklijk Besluit niet zulk een bepa7 

ling voortvloeit; 
dat ook het beroep op den considerans van 

dat Koninklijk Besluit niet opgaat, omdat de 
daar gestelde noodzakelijkheid van maatre
gelen tegen het daarbij genoemde onrecht 
slechts bestaat, in zooverre de overigens be
staande rechtsregelen niet voorzien in het 
ongedaan maken daarvan, weshalve in dien 
considerans niet met eischer kan worden ge
lezen, dat die rechtsregelen op dit punt 
krachteloos zouden zijn geworden; 

dat trouwens uit de uitvoering, welke ten 
aanzien van gedaagde aan dat Besluit is ge
geven, juist volgt, dat het reeds aanhangige 
beroep tegen het ontslagbesluit onverlet was 
gebleven; 

dat immers bij laatstgenoemd besluit het 
ontslag met ingang van 6 Juli 1944 is ver
leend, terwijl het besluit tot her-aanstelling 
eerst met ingang van 18 April 1945 gedaagde 
in zijn functie herstelt; 

dat dus door voormeld Koninklijk Besluit 
noch door den daaraan gegeven uitvoerings
maatregel het bestreden ontslagbesluit onge
daan is gemaakt en evenmin de gevolgen er
van geheel zijn weggenomen; 

dat daarom het tegen dat besluit bij den 
ambtenarenrechter reeds aanhangige beroep 
wel degelijk door dien rechter moet worden 
onderzocht en afgedaan en het Ambtenaren
gerecht te Groningen - zijnde in deze het 
.gerecht in eersten aanleg - op goeden grond 
zich bevoegd heeft geoordeeld het beroep te 
behandelen; 

0. dat eischer nu nog wel bij monde van 
zijn gemachtigde heeft aangevoerd, dat nie
tig-verklaring van het ontslagbesluit zich 
niet verdraagt met het besluit tot herstel van 
gedaagde in zijn funcie, aangezien dit laatste 
besluit dan zijn beteekenis zou gaan verlie
zen, doch in deze omstandigheid geen grond 
is gelegen om een besluit, dat in aanmerking 
zou komen om nietig verklaard te worden, te 
laten voortbestaan ter wille van een ander 
besluit, dat de gevolgen van het eerste slechts 
ten deele opheft; 

0. dat bij beroepschrift ook nog is aange
voerd, dat gedaagde op grond van het be
paalde bij artikel 58, .~e lid, der Ambtenaren
wet 192g niet-ontvankelijk is in zijn beroep, 
omdat hij administratief beroep krachtens 
artikel 8 van meergenoemd Koninklijk Be-



1946 4 NOVEMBER 144 

sluit Nr. E 94 had kunnen instellen; 
0. dat deze stelling geen stand kan hou

den, aangezien bij evengenoemd artikel 8 
geen administratief beroep tegen het ont
slagbesluit van 26 Juli 1944 is opengesteld, 
doch alleen een dergelijk beroep tegen de 
naar het oordeel van den betrokken ambte
naar onbehoorlijke toepassing der bepalingen 
van dat Koninklijk Bes!. te zijnen aanzien; 

dat nu de bezwaren van gedaagde niet 
deze toepassing, doch het veel vroegere ont
slagbesluit betreffen; 

0. dat bij beroepschrift ook nog is opge
merkt, dat gedaagde door zijn wederaanstel
ling met ingang van 18 April 1945 te aan
vaarden zijn recht op behandeling van zijn 
beroep tegen het ontslagbesluit geacht moet 
worden te hebben verwerkt; 

0. dat - nog daargelaten in hoeverre in 
een geval als het onderhavige, waarbij rechts
regelen van openbare orde in het geding zijn, 
rechtsverwerking een aannemelijken grond 
kan opleveren voor niet-behandeling van een 
aanhangig beroep door den rechter - in de 
aanvaarding van de wederaanstelling met in
gang van 18 April 194s uit handen van de 
administratie niet kan worden gezien een 
verwerkinr.; van het recht om de bezwaren, 
reeds ingebracht tegen het ontslag met in
gang van 26 Juli 1944, alsnog door den rech
ter te zien beoordeeld; 

0. wat het ontslagbesluit zelf aangaat, enz. 
Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A. B.) 

4 November z946. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 58, re en 4e lid) . 

Ingevolge een wijziging van het ge
meentelijke ambtenarenreglement is 
eischers "lang" wachtgeld gewijzigd in 
een "kort". Die reglementswijziging is 
echter onverbindend, daar zij heeft 
plaats gevonden, zonder dat aan de 
ambtenarenvereenigingen de reglemen
tair voorgeschreven gelegenheid was ge.. 
boden haar gevoelen over de voorgeno
men wijziging kenbaar te maken. Ten 
onrechte verklaarde het ambtenarenge
recht met een beroep op art. 58, 4e lid 
der Ambtenarenwet 1929 den wacht
gelder niet-ontvankelijk. 

Uitspraak in zake: 
P. de G., wonende te U., eischer in hooger 

beroep, 
tegen: 

den burgemeester der gemeente U, gedaagde 
in hooger beroep: 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de burgemeester der gemeente U., 

waarnemende de taak van burgemeester en 
wethouders, bij besluit van 4 Mei 1943, heeft 
besloten met ingang van I April 1943 in te 
trekken het bij besluit van burgemeester en 

wethouders van 10 April 1935 aan P. de G. 
met ingang van 1 April 1935 toegekende 
wachtgeld als eervol ontslagen hoofdambte
naar van het gemeentelijk electriciteitsbe
drijf; (post alia). 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Herto
genbosch bij uitspraak van 8 April 1946 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- P. de G., die beroep had ingesteld tegen 
opgemeld besluit van 4 Mei 1943, niet-ont
vankelijk heeft verklaard in zijn beroep, 
voorzoover dit gericht is tegen een algemeen 
verbindend voorschrift en het beroep voor 
het overige ongegrond heeft verklaard; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig in 
hooger beroep is gekomen en op de daarbij 
aangevoerde gronden kennelijk heeft bedoeld 
te vorderen dat met vernietiging van die uit
spraak het bestreden besluit alsnog niet;.ig 
wordt verklaard; 

In rechte: 
0 . dat ter beslissing van het onderhavige 

geding beantwoording behoeft de vraag of 
het bestreden besluit op een der gronden, 
aangegeven in art. s8, lid 1, der Ambtenaren
wet 1929, kan worden aangetast; 

0. dat voor den Raad op grond van de ge
dingstukken v aststaat: 

dat eischer bij besluit van den raad der ge
meente U . van 22 November 1922 met in
gang van 1 Januari 1923 is aangesteld als 
hoofdambtenaar van het gemeentelijk elec
triciteitsbedrijf aldaar, zijnde de daarbij vast
gestelde bezoldiging bij besluit van dien raad 
van .ïD December 1925 verhoogd tot f 7750 
per jaar; dat die raad op 10 April 1935 heeft 
besloten aan eischer, wegens opheffing zijner 
betrekking, als evenbedoeld, met ingang van 
1 April 193s eervol ontslag te verleenen on
der toekenning van wachtgeld ten laste dier 
gemeente, op den voet van de artikelen 32 
en 3.ï van het Ambtenarenreglement voor de 
gemeente U; dat eischer ten tijde van het 
ontslag was kostwinner van een gezin; 

0. dat krachtens artikel .ï I van dat Amb
tenarenreglement, voorzoover ten deze van 
belang, aan een ambtenaar in vasten dienst, 
aan wien eervol ontslag wordt verleend we
gens opheffing zijner betrekking - voorzoo
ver hij alsdan niet in de termen valt om pen
sioen, uitgezonderd vervroegd ouderdoms
pensioen, bedoeld in art. 48, eerste lid, onder 
b der P ensioenwet x922, S. 240, te genieten 
- met ingang van den dag van ontslag, een 
wachtgeld wordt toegekend ten laste der ge
meente op den voet van de desbetreffende in 
dat reglement voorkomende bepalingen; 

0. dat voorts art. 32, lid 1 aanhef en sub 
a, van d at reglement, zooals dit toenmaals 
luidde en op eischer van toepassing was, in
hield: 

"Aan een ambtenaar, als bedoeld in het 
vorige artikel, wordt het genot van wacht
geld toegekend, gedurende het tijdvak gelijk 
aan zijn diensttijd, ten bedrage van: a. indien 
hij ten tijde van het ontslag kostwinner is 
van een gezin, gedurende de eerste drie 
maanden de laatstelijk door hem genoten be
zoldiging, gedurende de volgende drie maan-
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.den 85 ten honderd en daarna 70 ten honderd 
van de laatstelijk door hem genoten bezoldi
ging."; 

0. dat bij besluit van meergenoemden ge
.meenteraad van 2 December 1938 dat artikel 
.32 is vervallen verklaard en is komen te lui
-den: 

,,Op een ambtenaar als bedoeld in het vo
_rig artikel vinden de bepalingen van art. 2 
der Rijkswachtgeldregeling (K. B . van 3 
Augustus 1922 S. 479) zooals deze sedert 
hare vaststelling is of zal worden gewijzigd, 
overeenkomstige toepassing."; 

0. dat in dezen nog van belang is het, ook 
reeds voor de totstandkoming van evenbe
doeld raadsbesluit van 2 December 1938 vi
_geerende, art. 3 van voormeld Ambtenaren
reglement, hetwelk inhoudt: 

"1. Alvorens de raad of burgemeester en 
wethouders overgaan tot het vaststellen, aan
vullen, wijzigen of intrekken van eenig alge
:meen verbindend voorschrift de ambtenaren 
betreffende, wordt aan vereenigingen van 
.ambtenaren, waarb~j ambtenaren in dienst 
der gemeente .zijn aangesloten, gelegenheid 
gegeven haar gevoelen te doen kennen. 

2. Als vereeniging bedoeld in het eerste 
lid wordt aangemerkt iedere rechtspersoon
lijkheid bezittende vereeniging, welke ten 
-doel heeft ambtenaren in dienst der overheid 
te organiseeren ter behartiging hunner be
langen, in het bijzonder wat de dienst- en ar
beidsvoorwaarden betreft, en welke van haar 
bestaan door haar bestuur, onder toezending 
van een exemplaar der statuten, aan burge
.meester en wethouders heeft kennis gegeven. 

3. De gelegenheid om haar gevoelen te 
doen kennen wordt aan een vereeniging ge
geven door toezending van een ontwerp van 
het voorgenomen besluit met toelichting, met 
het verzoek binnen een daarbij te stellen re
<lelijken termijn den raad of burgemeester en 
wethouders schriftelijk met haar gevoelen in 
kennis te stellen. Indien de vereeniging daar
toe het verlangen te kennen geeft, wordt zij 
tot mondelinge toelichting toegelaten. 

4. Aan de bepaling van het eerste lid 
wordt geacht voldaan te zijn, indien de ver
eeniging in gebreke is gebleven binnen den 
.in het vorig lid bedoelden termijn van haar 
.gevoelen te doen blijken."; 

0. dat op de desbetreffende vraag van den 
fungeerenden voorzitter van dezen Raad door 
den Burgemeester van U. bij brief van 13 
September 1946 is medegedeeld, dat voor
zoover uit het archief dier gemeente blijkt, 
.aan vereenigingen van ambtenaren, bedoeld 
in art. 3 van het Ambtenarenreglement, geen 
gelegenheid is gegeven om vóór het raads
besluit van 2 December 1938, waarbij o. m. 
.art. 32 van het Ambtenarenreglement werd 
gewijzigd, haar gevoelen te doen kennen; 

O. dat vaststaat, dat eischer ten tijde voor 
die wijziging was lid van de Algemeene 
Roomsch Katholieke Ambtenarenvereeni-
ging, ARKA; . 

O. dat mitsdien meerbedoeld raadsbeslmt 
van 2 December 1938, voor wat betreft o. m. 
<ie wijziging van art._32 van het Ambtenaren-
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reglement, niet rechtsgeldig is tot stand ge
komen en rechtskracht mist, zoodat voor de 
toekenning van wachtgeld aan eischer ook 
sindsdien van kracht is gebleven art. 32 van 
het Ambtenarenreglement, zooals dit luidde 
ten tijde van de toekenning aan hem van het 
wachtgeld met ingang van 1 April 1935; 

0. dat de eerste rechter, met een beroep 
op art. 58, lid 4, en art. 126 der Ambtenaren
wet 1929, heeft overwogen, dat het Gerecht 
de rechtskracht van algemeen verbindende 
voorschriften, zooals het Ambtenarenregle
ment, niet te beoordeelen heeft, zulks even
wel ten onrechte, vermits de inhoud van deze 
artikelen niet wettigt de door dien rechter 
getrokken conclusie, nu immers eischer, 
toenmaals klager, beroep tegen eenige bepa
ling van dat Ambtenarenreglement n.iet heeft 
ingesteld, doch, blijkens het klaagschrift, 
uitdrukkelijk in beroep is gekomen tegen 
vorenbedoeld besluit van 3 Mei 1943; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat 
eischer krachtens meeraangehaald art. 32, 
zooals dit ten tijde van het verleende ontslag 
luidde en nog van kracht was toen het be
streden besluit werd genomen, ook met in
gang van 1 April 1943 nog recht heeft op 
wachtgeld, als in dit artikel, voor een amb
tenaar als eischer was, is voorzien en het 
bestreden besluit wegens strijd met dat arti
kel moet worden nietig verklaard, zulks met 
vernietiging van de uitspraak, waarvan be
roep; 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waatvan beroep; 
Verklaart nietig de bestreden beslissing 

van 4 Mei 1943; 
Verstaat, dat F. de Groot, voornoemd, ook 

met ingang van 1 April 194.l recht heeft op 
het wachtgeld, waarop hij laatstelijk tot de
zen datum aanspraak kon maken. 

(A. .) 

4 November z946. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929 art. 1. Gemeentewet art. 
rn2). 

B. moet worden aangemerkt als amb
tenaar der gemeente A, daar h.ij is be
noemd tot secretaris dier gemeente, ook 
al is zijn benoeming niet schriftelijk ge
schied, is hij in 1942 benoemd, en nim
mer beëedigd, en is nadien een ander tot 
secretaris benoemd en als zoodanig in 
functie getreden. Goedkeuring door het 
provinciale gezag van besluiten, door de
zen anderen secretaris onderteekend, 
houdt niet in goedkeuring door dat ge
zag van een eventueel ontslag van B . 

Uitspraak in zake: 
Het College van B. en W. der gemeente 

A., eischer/gedaagde in hooger beroep, ver
tegenwoordigd door den Burgemeester, 

tegen: 
J. D . te S., gedaagd e/eischer in hooger be
roep. 

10 
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De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat B. en W. van A. bij brief van 27 Fe-

bruari xg46 het navolgende aan gedaagde/ 
eischer hebben medegedeeld: 

,,Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 4 
Februari jl. deelen wij U mede, dat alhier 
met ingang van 29 0ctober x943 werd be
noemd tot gemeente-secretaris de heer L. 
Tegen deze benoeming werd noch door U, 
noch door iemand anders geprotesteerd, zoo
dat veilig mag worden aangenomen, dat de 
benoeming als wettig werd erkend. Dit is een 
der redenen op grond waarvan wij U alle 
aanspraken op de functie van secretaris dier 
gemeente ontzeggen. Ten gemeentehuize al
hier is geen enkele aanteekening aanwezig, 
waaruit wij ook maar iets kunnen lezen wat 
op een eventueele benoeming van U zou wij
zen. Wel vonden wij enkele geschriften, 
waarin de heer E . aan hoogere autoriteiten 
mededeelt, dat de betrekking van secretaris 
dezer gemeente op x Januari x943 nog va
cant was. Deze geschriften sterken ons in onze 
overtuiging dat de door U beweerde benoe
ming in werkelijkheid niet heeft plaats ge
vonden" ; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Gronin
gen bij uitspraak van 4 Juli xg46 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen -
voornoemden J. D . B. niet-ontvankelijk heeft 
verklaard in het door hem tegen voormelden 
brief van 27 Februari xg46 ingestelde be
roep; 

0 . dat Mr. J . Verdoorn, advocaat te Assen, 
als gemachtigde van eischer/gedaagde, van 
die uitspraak tijdig in hooger beroep is ge
komen en op de bij beroepschrift aangevoer
de gronden heeft verzocht die uitspraak te 
bevestigen, echter met verbetering van de 
gronden; 

0. dat ook gedaagde/eischer tegen bedoel
de uitspraak tijdig beroep heeft ingesteld en 
op de in zijn beroepschrift gestelde gronden 
heeft verzocht hem in zijn beroep in eersten 
aanleg ontvankelijk te verklaren en de zaak 
terug te wiizen naar het Ambtenarengerecht; 

0 . dat eischer/gedaagde bij contra-memo
rie de gronden heeft aangevoerd, waarop hij 
van meening is, dat de uitspraak van het 
Ambtenarengerecht te Groningen behoort te 
worden gehandhaafd, voorzoover inhouden
de niet-ontvankelijkverklaring van J. D. B . 
in het door hem ingestelde beroep; 

In rechte: 
0. dat voor de beslissing van het onder

havige geding in de eerste plaats van belang 
is het antwoord op de vraag, of gedaagde/ 
eischer is aan te merken als ambtenaar der 
gemeente A.; 

0. dat deze Raad met den eersten rechter 
op de door dezen daarvoor in de beroepen 
uitspraak aangevoerde gronden deze vraag 
bevestigend beantwoordt; * 

* De hier bedoelde gronden luiden : 
0. dat in dezen in de eerste plaats de vraag 

moet worden beantwoord of klager als amb-

0. dat de Raad met name van oordeel is, 
in tegenstelling met het ter zake door eischer/ 
gedaagde in zijn beroepschrift gestelde, dat 
de door den toenmaligen Burgemeester van 
A., ter waarneming van de taak van den raad 
dier gemeente, mondeling gedane benoeming: 
van voornoemden B . tot secretaris dier ge
meente wel rechtsgeldig was en niet eenig a l
gemeen verbindend voorschrift zich tegen 
zoodanige mondelinge benoeming verzet; 

0. dat hierbij nog wordt opgemerkt, dat" 
artikel rn2, lid x, der Gemeentewet wel voor
schrijft, dat de secretaris wordt benoemd 
door den raad, die een aanbeveling van twee 
personen, door B. en W. in te dienen, ont
vangt, doch dat artikel 2, lid -~• van de Be
schikking Aanpassing Gemeentewet, d.d. xg, 
Augustus xg4x, opgenomen in de Nederland
sche Staatscourant van dienzelfden datum, 
no. x6o, luidt: ,,Indien de ingevolge de ge
meentewet voor de totstandkoming of de 
handhaving van een rechtsgeldig besluit van 
den raad, van burgemeester en wethouders 
of van den burgemeester medewerking in 
eenigerlei vorm van een der andere organen 
der gemeente is vereischt, blijft het desbe
treffende voorschrift buiten toepassing."• 
waaruit volgt, dat een aanbeveling, als voren
bedoeld, in casu niet vereischt was en de Bur
gemeester, waarnemende de taak van B. en 
W., dus zoodanige indiening bij zich zelven 
Icon achterwege laten; 

tenaar der Gemeente moet worden be
schouwd; 

0 . d ienaangaande, dat op grond van de 
stukken van dit geding voor dit Gerecht vast
staat en door verweerders ook niet is be
twist, dat de toenmalige Burgemeester van 
A. in Mei x942 klager heeft benoemd tot se
cretaris der gemeente A; dat de taak van den 
Gemeenteraad bij besluit van n Augustus 
xg4x op dezen burgemeester is overgegaan, 
zoodat deze benoeming volkomen rechtsgel
dig was; dat door ingrijpen van de bezetten
de macht de Burgemeester niet in staat is 
geweest tot beëediging van klager over te 
gaan, zoodat deze nimmer in functie is ge-
treden; dat vervolgens na ontslag van den 
Burgemeester de nieuwe Burgemeester den 
gemeenteambtenaar L. tot secretaris heeft be
noemd, welke laatstgenoemde thans door het 
Militair Gezag is geschorst; 

0. dat uit vorenstaande blijkt, dat klager 
wel als ambtenaar der Gemeente A. moet 
worden beschouwd, daar hij door den Burge
meester, die daartoe alleen de bevoegdheid 
had, is benoemd; dat hieraan niet afdoet, dat 
deze benoeming niet schriftelijk is vastge
legd, zijnde zulks ook in de Gemeentewet 
niet vereischt om een benoeming perfect te 
doen zijn, en dat klager nimmer in functie is 
getreden; dat ook de benoeming door een la
teren Burgemeester van gemelden L. klagers 
benoeming niet ongedaan maakte, daar kla
ger nimmer door dien Burgemeester is ont
slagen; dat ook de benoeming van L. geen 
ontslag van klager inhoudt; 
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0. dat eischer/gedaagde o.m. heeft te ken
nen gegeven, dat door de latere benoeming 
van L. tot secretaris der gemeente A. moet 
worden aangenomen, dat deze benoeming te
vens het ontslag van B. als secretaris inhield, 
doch dit verweer moet worden verworpen, 
aangezien B. als secretaris slechts kon en 
mocht worden ontslagen door het in art. Io2, 
lid I, der Gemeentewet daarvoor aangewezen 
orgaan, hetgeen niet is geschied, waarbij nog 
komt, dat, nu hij niet een verzoek om ont
slag heeft ingediend, een eventueel ontslag 
zou hebben behoefd de goedkeuring, waar
van sprake is in lid ., van dat artikel, welke 
goedkeuring nimmèr is verleend en ook niet 
- dit in tegenstelling met hetgeen eischer/ 
gedaagde poneert - geacht kan worden te 
zijn verleend, omdat het betrokken gezag 
der provincie Drenthe zou hebben goedge
keurd besluiten, welke door L. als secretaris 
van A. zijn mede-onderteekend; 

0. dat thans moet worden onderzocht, of 
de in den aanhef dezer uitspraak aangehaal
de brief, d.d. 27 Februari I946, is aan temer
ken als een besluit, waartegen krachtens de 
bepalingen der Ambtenarenwet I929 voor B. 
beroep openstond; 

0. dat te dezen aandacht verdient: 
dat in het klaagschrift van B. o.m. het vol

gende is gesteld: ,,dat klager op I Juni I945 
in het vaderland behouden mocht terugkee
ren; dat klager daarop tot zijn verwondering 
en teleurstelling moest bemerken, dat het ge
meentebestuur van A. niet genegen was hem 
als secretaris der gemeente A. te erkennen 
en ook overigens van meening was aan hem, 
klager, geen enkele verplichting te hebben; 
dat klager deze zaak met het gemeentebe
stuur voornoemd en ter provinciale griffie 
heeft besproken, doch dat hij geen ander re
sultaat mocht bereiken, dan een weigering 
om hem als secretaris der gemeente A. te er
kennen;''; 

dat B. in een brief, d.d. IS Januari I946, 
gericht aan den waarnemend Burgemeester 
der gemeente A., te kennen geeft van mee
ning te zijn recht te hebben zijn functie als 
secretaris der gemeente A . te gaan uitoefe
nen en daarin verzoekt hem als zoodanig te 
willen beëedigen; 

dat genoemde Burgemeester hem hierop 
bij brief van I7 Januari Ig46 heeft geant
woord, dat het gemeentebestuur van A. van 
meening is, dat B. geen secretaris dier ge
meente is; 

0. dat uit het in de vorige rechtsoverwe
ging uiteengezette bli.ikt_,_ dat aan gedaagde! 
e1scher reeds geruimen t1Jd voor 27 Februan 
IQ46 bekend was, laatstelijk nog door even
bedoelden brief van 17 Januari Ig46, dat B. 
en W. van A. weigerden hem de functie van 
secretaris dier gemeente te laten uitoefenen 
en maatregelen te nemen, dat hij tevoren als 
zoodanig werd beëedigd; 

O. nu dat de Raad in den brief van 27 Fe
bruari 1g46 bovengemeld, niet anders ver
mag te zien dan een besluit van dat college 
van B. en W., waarbij het niet terugkomt op 
die vroegere, aan B. reeds bekende, weige-

ringen om dezen de functie van secretaris der 
gemeente A. te laten uitoefenen en maatre
gelen te nemen, dat hij tevoren als zoodanig 
werd beëedigd; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat ge
daagde/eischer, toenmaals klager, bij de be
roepen uitspraak ten onrechte niet-ontvan
kelijk is verklaard in het door hem ingestelde 
beroep - welke niet-ontvankelijkverklaring 
steunde op de overweging, dat de meerge
noemde brief van 27 Februari I946 geen be
sluit, handeling of weigering om te besluiten 
of te handelen ten aanzien van gedaagde/ 
eischer, toenmaals klager, bevat - nu dat 
beroep tijdig is ingesteld, immers bij klaag
schrift, hetwelk, blijkens den daarop gestel
den stempelafdruk, bij het Ambtenarenge
recht te Groningen is ingekomen op 2I Maart 
1946, zijnde den Raad niet gebleken van het 
bestaan overigens van eenigen grond voor 
zoodanige niet-ontvankelijkverklaring, wes
halve de uitspraak, waarvan beroep, moet 
worden v ernietigd en gedaagde/eischer als
nog ontvankelijk moet worden verklaard in 
zijn in eersten aanleg ingesteld beroep; 

0. dat mitsdien krachtens het bepaalde in 
artikel no, lid I, der Ambtenarenwet I929 
de zaak moet worden teruggewezen naar het 
Ambtenarengerecht te Groningen, om, met 
inachtneming van deze uitspraak, te worden 
hervat in den stand, waarin zij zich bevond; 

Rechtdoende : 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart J . D. B . voornoemd, ontvanke-

lijk in zijn in eersten aanleg ingesteld beroep; 
Wijst de zaak terug naar het Ambtenaren

gerecht te Groningen om, met inachtneming 
van deze uitspraak, te worden hervat in den 
stand, waarin zij zich bevond. 

(A.B.) 

5 November 1946. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Hooger Onder wijswet art. 8 
quater). 

De onderhavige leerling h eeft op 5 
Sept . 1944 met h et gezin, waartoe hij 
beh oort, de gemeente S. verlaten en is 
n a dien da tum niet m eer in de gemeen te 
t erug·gek eerd , noch h eeft hij weder om 
na dien da tum h et openbaar gymnasium 
t e G., waar hij stond ingeschreven, be
zocht; slechts tengevolge van de op dien 
datum h eersch ende buitengewone om
standigheden is iedere kennisgeving 
van vertrek achterwege gebleven, waar
door de schrapping van de n naa m van 
dezen leerling van de lijst van toegela
tenen tot h et gymnasium vóór den 15 
Sept. 1944 ni et h eeft kunnen plaats vin
den. Derha lve moet worden aangeno
men, da t de leerling op 15 Sept. 1944 in 
werkelijkheid niet m eer tot de toegela 
tenen t ot h et gymnasium t e G. be
hoorde. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op h et beroep, ingesteld 

door het gemeentebestuur van Sliedrecht te-
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gen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland van 5 Juni 1946, G. S., no. 
160/1, waarbij onder meer voor de gemeente 
Sliedrecht ingevolge artikel 8quater der 
Hooger-Onderwijswet de bijdrage in de kos
ten over 1945 van het openbaar gymnasium 
te Gorinchem werd vastgesteld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 October 1946, no. 317; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 October 1946, No. 24308, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
land bij hun besluit van 6 Juni 1946, G. S., 
no. 160/1, de bijdrage, welke de gemeente 
Sliedrecht op grond van het bepaalde in ar
tikel 8quater der Hooger Onderwijswet ver
schuldigd is in de kosten van het door de 
gemeente Gorinchem in stand gehouden 
openbaar gymnasium over het jaar 1945, 
hebben vastgesteld op f 2040; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat door de buitengemeenten 
een bijdrage is verschuldigd voor iederen op 
15 September van het voorafgaande jaar tot 
de school toegelaten leerling; dat deze bij 
drage bedraagt de helft van het verschil 
tusschen h et jaarlijksch schoolgeld op dien 
datum voor dien leerling verschuldigd en 
een door den Minister van Onderwijs, Kuns
ten en Wetenschappen telkens voor vijf ja
ren vast te stellen bedrag; dat dit laatste 
bedrag is vastgesteld op f 610; dat op 15 Sep
tember 1944 tot de school waren toegelaen 
42 leerlingen uit andere gemeenten, welke 
geen gymnasium in stand houden, te weten 
enz .......... 8 uit Sliedrecht . .. ...... enz.; 

dat tegen deze beslissing het gemeente
bestuur van Sliedrecht bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat onder de leer
lingen, waarvoor de voormelde bijdrage ver
schuldigd is, ook voorkomt J. A. Westdijk; 
dat deze leerling echter op 5 September 1944 
met het gezin, waartoe hij behoorde, de ge
meente h eeft verlaten zonder van zijn ver
trek en de plaats waarheen hij vertrok ken
nis te geven ; dat wel mag worden aangeno
men, dat hij toen naar Duitschland is ver
trokken; dat, hoe dit laatste ook zij, de be
doelde leerling en ook het gezin, waartoe hij 
behoort, na 5 September 1944 echter niet 
meer in de gemeente Sliedrecht is terugge
keerd en daar ook niet meer heeft gewoond; 
dat in normale omstandigheden Westdijk, 
en oolc h et gezin, waartoe hij behoort, na 
zijn vertrek dadelijk uit het bevolkingsre
gister dezer gemeente zou zijn afgeschre
ven geweest; dat dit echter als gevolg van 
de onzekere omstandigheden, waarin het 
vertrek plaats had, achterwege is gebleven, 
waardoor Westdijk op 15 September 1944 
met h et gezin, waartoe hij behoort, nog in 
het bevolkingsregister der gemeente Slie
drecht stond ingeschreven; dat ook het in
geschreven en toegelaten zijn van Westdijk 
op het gymnasium te Gorinchem op 15 Sep
tember 1944 een gevolg van de onzekere om-

standigheden van het vertrek moeten zijn 
geweest, daar Westdijk in normale omstan
digheden ook dadelijk na zijn vertrek als 
leerling zou zijn afgevoerd en op den ge
noemden datum dus niet als leerling aan 
die school zou zijn toegelaten geweest; dat 
weliswaar volgens de letter van art. 8quater 
van de Hooger-Onderwijswet de gemeente 
Gorinchem over het jaar 1945 voor den ge
noemden leerling recht heeft op een bijdra
ge van de gemeente Sliedrecht als in dat ar
tikel bedoeld, maar dat naar zijn meening 
het nimmer de bedoeling van de wet kan 
zijn geweest, dat in een geval a ls h et on
derhavige een bijdrage, als hiervoor bedoeld, 
verschuldigd zou zijn; dat Westdijk nà 5 
September 1944 ook het openbaar gymna
sium te Gorinchem niet meer heeft bezocht; 
dat op grond van deze feiten naar zijne mee
ning het voor dien leerling vastgestelde be
drag aan bijdrage in de kosten van het open
baar gymnasium te Gorinchem over 1945 
ad f 255 door de gemeente Sliedrecht niet is 
verschuldigd; dat het daarom meent, dat 
h et bedrag, hetwelk door Sliedrecht aan de 
gemeente Gorinchem is verschuldigd, zou 
moeten worden vastgesteld op f 17 85; 

0. dat ingevolge het tweede lid van artikel 
8quater der Hooger-Onderwijwset een ge
meente een bijdrage, als bedoeld in het le 
lid van dat artikel, is verschuldigd over een 
kalenderjaar voor iederen op 15 September 
van het voorafgaande jaar tot het in ge
noemd eerste lid bedoelde gymnasium toe
gelaten leerling; 

dat uit de stulcken is gebleken, dat J. A. 
Westdijk op 5 September 1944 met het ge
zin, waartoe hij behoort, de gemeente Slie
drecht heeft verlaten en na dien datum niet 
meer in de gemeente is teruggekeerd, noch 
wederom na dien datum h et openbaar gym
nasium te Gorinchem heeft bezocht en dat 
slechts tengevolge van de op voormelden 
datum heerschende buitengewone omstan
digheden iedere kennisgeving van dit ver
trek is achterwege gebleven, waardoor de 
schrapping van den naam van dezen leer
ling van de lijst van toegelatenen tot het 
gymnasium vóór den 15den September 1944 
niet h eeft kunnen plaats vinden; 

dat derhalve moet worden aangenomen, 
dat J. A. Westdijk op 15 September 1944 in 
werkelijkheid -niet meer tot de toegelatenen 
tot het gymnasium behoorde; 

dat daarom het bedrag der door de ge
meente Sliedrecht verschuldigde bijdrage 
met f 255 moet worden verminderd; 

Gezien de Hooger-Onderwijswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit, dit besluit in dier voege 
te wijzigen, dat het bedrag van de bijdrage 
in de kosten van het door de gemeente Go
rinchem in stand gehouden openbaar gym
nasium door de gemeente Sliedrecht wordt 
vastgesteld op f 1785. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 
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5 November 1946. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 a rt. 
83). 

De strekking van a rt. 83 Jid 5 b reng t 
m ede ,dat deze bepaling slechts van toe
pa ssing is op gebou wen, t en aanzien va n 
welke b ij de s tichting van de zijde der 
gemeente ov ereenkom stig de artt. 72-
76 m edewerking is v erleend. N u een 
zoodanige m edewerk ing achterwege is 
gebleven , kan in h et onderhavige geva l 
een beslissing in den zin van art. 83 lid 
5 door Ged. Staten niet worden gegeven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op h et beroep, ingesteld 

door burgem eester en w ethouders van Vènlo 
tegen h et besluit van Ged. Staten van Lim
burg van 7 D ecember 1945 , no. B 9030, l e 
Afdeeling , waarbij is afgewezen h et verzoek 
va n de appellanten om over eenkomstig art. 
83, vijfde lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
te beslissen, dat de "D eutsch e Schulverein" 
te Venlo blijvend heeft opgehouden h et 
schoolgebouw a a n de Julianastraat a ldaar 
overeenkomstig zijn bestemming te gebrui
ken· 

~n Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, gehoord, advies 
van 9 October 1946, No. 29 ; 

Op de voordracht va n Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W et enschappen van 
31 October 1946, No. 36904, afdeeling Lager 
Onderw ijs; 

O. dat Ged. Staten van Limburg bij hun 
besluit van 7 D ecember 1945, no. B. 9030. 
le afdeeling , h ebben afgew ezen het verzoek 
van burgemeester en wethouders van V enlo 
om over eenkomstig art. 83, vijfde lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 te beslissen, da t 
de "Deutsche Schulverein" t e Venlo blij
vend h eeft opgehouden h et schoolgebouw 
aan de Julianastraat aldaar overeenkom
stig zijn bestemming te gebruiken, zulks op 
de overweging, da t de Duitsche school, ge
legen aan de Julianastraat no. 3 t e Venlo, 
niet is tot stand gekomen overeenkomstig 
art. 72 der Lager-Onderwijsw et 1920, doch 
door de Duitsch e Schoolver eenig ing is ge
bouwd m et kapitaal, dat niet door de ge
m eente op grond der ev engenoemde wet 
verstrekt was; 

dat van deze beslissing burgemeester en 
wethouders van Venlo in beroep zijn geko
men, aanvoerende, dat bij raadsbesluit van 
29 Mei 1929 op een verzoek van de Duitsche 
Schoolver eeniging om beschikbaarstelling 
van gelden voor de stich t ing en inrichting 
van een schoolgebouw aan de Julianastraat 
gunstig is beschikt, namelijk door het ga
randeercn van betaling van rente en a flos 
sing eener voor dit doel aan t e gan e hy po
thecaire geldleening en beschikbaarstelling 
van een bedrag van f 4000 in contanten ; dat 
tèn behoeve van deze school jaarlijks het
zelfde bedrag per leerling aan vergoeding 
voor instandhouding is uitgek eerd als voor 
de overige scholen voor gewoon lager on
derwijs; dat alleen tijdens de bezettings
jaren de exploitatiekosten r echtstreeks door 

het rijkscommissariaat zijn betaald, dat de 
gemeente echter verplicht bleef voor de be
schikbaarstelling va n schoolgebouwen t e 
zorgen; dat op g rond hiervan gedurende de 
jaren 1941 tot en m et 1944 nog de volgende 
uitgaven zijn gedaan: 1941 plannen voor de 
stichting van een nieuw schoolgebou w 
(f 2000) plus b ijkom ende uitgaven f 2250.65, 
1942 verbou wing Dominicanerklooster t en 
behoeve van de Deutsch e Ha u ptschule 
f 7618.80, 1943 aanscha ffing van sch oolmeu
belen voor deze Hauptschule, f 733 9.13, 1944 
alsvoren f 3647.20; dat bovendien na de 
stichting van h et schoolgebouw in 1929 t en 
behoev e va n deze school aan de Julia na 
straat nog in totaal een bedrag van f 1102.14 
overeenkomstig art. 72 der Lager-Onder
w ijswet 1920 werd beschikbaar gesteld ; dat 
Ged. Staten bij schrijven van 7 December 
1945, no. B . 9030, l e Afdeeling , hun h ebben 
m edegedeeld, da t naar hun aanva nkelijke 
m eerring h et bepaalde in art. 83, 5e lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 in casu geen toe
passing ka n vinden, aangezien h et bedoelde 
schoolgebou w niet is tot stand gek omen 
over eenkomstig art. 72 der Lager . Onder
wijswet 1920, doch door de Duitsch e Sch ool
vereeniging is gebouwd m et ka pitaal, dat 
niet door de gem eente op grond va n de ge
noemde wet was verstrel<.t; dat, aangezien 
zij zich met de zienswijze van Ged. Staten 
niet kunnen vereenigen , zij verzoeken in af
wijking van de beslissing van dit college t e 
willen verklaren, dat de Duitsche School
vereeniging blijvend h eeft opgehouden h e t 
schoolgebouw aan de Julianastraat over
eenkomstig zijn bestemming te gebruiken ; 

O. da t de strekking van art. 83, lid 5, der 
Lager-Onderwijswet 1920 m ede breng t, dat 
deze bepaling slechts va n toepassing is op 
gebouwen, ten aanzien van w elke bij de 
stichting van de zijde der gem eente over
eenkomstig de artt. 72 tot en m et 76 dier 
wet m edewerking is v erleend; 

dat nu wel, blijkens de op verzoek van de 
Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van B estuur nader ingewonnen 
inlichtingen, de gem eente Venlo bij de s t ich
ting van h et gebouw t en behoeve va n de 
school van de Duitsche Schoolvereeniging 
op bescheiden schaal eenigen steun h eeft 
verleend, doch dat de aan deze stichting 
verbonden kosten door haar niet zijn be
taald en dus een m edewerking, a ls bedoeld 
in de evengen oemde artikelen der Lager
Onderwijswet 1920, achterwege is gebleven; 

dat Wij derhalve m et Ged. Staten van 
m eerring zijn, da t in h et onderhavige geval 
een beslissing in den zin van art. 83, lid 5, 
der Lager-Onderwijswet 1920 niet ka n wor
den gegeven; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en v erstaan : 

h et beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

W etenschappen is belast enz. 
(A. B.) 
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6 November 1946. KONINKLIJK BE-
8LUIT. (Woningwet art. 2). 

Door de geringe krachtens de bebou
wingsvoorschriften toegestane bebou
wingshoogte zullen geen bezwaren ont
staan voor de !ichttoetreding in de aan 
de overzijde van de straat gelegen wo
ningen , indien gebouwen zouden worden 
opgericht langs de huidige, met de 
straatgrens, overeenkomende, rooilijn. 
Bovendien maakt de aard van de dood
loopende straat een verbreeding daar
van overbodig. Derhalve is het vast
stellen van een rooilijn 2.25 m. ten zui
den van de oorspronkelijke rooilijn, die 
de straatgrens volgde, onjuist. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de Vereenig ing "Het Ziek enhuis" te 
Almelo tegen het besluit van den Commis
saris der provincie Overijssel, ter waarne
ming van de taak van de Gedeputeerde Sta
ten dier provincie, van 18 November 1943, 
no. 10774/8593, 4e afdee!ing, houdende goed
keurini van een rooilijn in de gemeente Al
melo; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 23 Augustus 1944, o. 94, en 2 October 
1946, No. 94 (1944)/40; 

Op de voordracht van Onzen -:Minister van 
Openbare Werken en Wederopbouw van 31 
October 1946, No. 10585/PBR, Centrale Di
rectie van de Volkshuisvesting, afdeeling 
112; 

o. dat de burgemeester van Almelo, waar
nemende de taak van den gemeenteraad, bij 
zijn besluit van 25 Augustus 1943, onder 
m eer heeft bepaald, dat als voorgevelrooi
lijn voor de zuidzijde van de Ziekenhuis
straat zal gelden de lijn, door een streep
stip-lijn nader aangegeven op de bij zijn be
sluit behoorende gewaarmerkte teekening 
No. 3213 I, daarbij overwegende, dat de on
derhavige rooilijn slechts een geringe be
perking beteekent voor de bebouwing van 
het ziekenhuisterrein, terwijl daarentegen 
met hare vaststelling een essentieel belang 
wordt gediend ten aanzien van de lichttoe
treding tot de woningen in de Ziekenhuis
straat; 

dat de Commissaris der provincie Overijs
sel, ter waarneming van de taak van Ge
deput eerde Staten, bij zijn besluit van 18 
November 1943 No. 10774/8593, 4e afdeeling, 
dit besluit h eeft goedgekeurd, daarbij over
wegende, dat tegen h et voormelde besluit 
een bezwaarschrift is ontvangen van de 
Vereeniging "Het Ziekenhuis", gevestigd te 
Almelo, dd. 1 September 1943; dat deze be
zwaar heeft tegen een rooilijn overeen
komstig het onderwerpelijke besluit, aange
zien dientengevolge bebouwing van haar 
terrein tot aan de tegenwoordige straat
grens zou zijn uitgesloten; dat zulks met 
h et oog op de geringe oppervlakte van het 
ter rein, waarover de adressante voor verbou
wing van het ziekenhuis beschikt, naar haar 

meerring, een ernstig nadeel zou beteekenen; 
dat zij voorts van meening is, dat bebou .. 
wing - in laagbouw - tot aan de straat
grens, geen bezwaar zou kunnen zijn noch 
uit een oogpunt van het verkeer, noch in 
het belang van een voldoende toetreding 
van Jicht en lucht tot de bestaande wonin
gen aan de noordzijde van de Ziekenhuis
straat; dat hij, Commissaris, dienaangaande 
overweegt: dat de Ziekenhuisstraat t er 
plaatse een breedte van 5.10 m. bezit; dat 
bebouwing tot aan de tegenwoordige straat
grens, in verband met het bepaalde in het 
le lid van artikel 29 der Bouwverordening, 
slechts tot een hoogte van 3.82 m zou mogen 
plaats vinden en niet tot een hoogte van ± 
5.80 m overeenkomstig de door de adressan
te bedoelde verbouwingsplannen; dat op tot
standkoming van die verbouwingsplannen, 
waarop het bezwaar is gegrond, derhalve 
niet mag worden gerekend, ook al werd de 
voorgevelrooilijn bepaald volgens een lijn 
samenvallende met de straatgrens; dat die 
plannen echter - zij het m et een geringe 
wijziging - wel, en met inachtneming van 
de vastgestelde rooilijn, zouden kunnen wor
den uitgevoerd, wanneer het nieuw te bou
wen gedeelte enkele meters meer zuidwaarts 
zou worden geplaatst, h etgeen, volgens een 
van gemeentewege ingesteld onderzoek, 
zonder bezwaar zou kunnen geschieden; 
dat een afstand van niet minder dan 7.35 
m tusschen de voorgevelrooilijnen ter plaat
se, overeenkomstig het onderwerpelijke be
sluit, in h et belang van de toetreding van 
licht en lucht tot de aan de Ziekenhuisstraat 
gelegen woningen, zoomede m et het oog op 
het verkeer, gewenscht moet worden ge
acht; 

dat van dit besluit de Vereeniging "Het 
Ziekenhuis" te Almelo in beroep is gekomen , 
aanvoerende, dat de beperking voor de be
bouwing van het ziekenhuisterrein aller
minst gering is, daar dit terrein zeer k lein is 
voor de te verwachten belangrijke u itbrei
ding van het ziekenhuis en een verschuiving 
van de bebouwbare oppervlakte evenveel 
verkleining van den toch al zeer kleinen 
tuin beteekent; dat dit voor de bebou wings
mogelijkheid inderdaad een zeer ernstige 
beperking oplevert; dat anderzijds voor de 
lichttoetreding in de woningen aan de Zie
kenhuisstraat voldoende gewaakt wordt 
door de bepalingen der bouwverordening, r e
gelende de verhouding tusschen de straat
breedte en de hoogte der te stichten gebou
wen; dat derhalve een bebouwing langs de 
bestaande rooilijn uiteraard slechts tot een 
hoogte van 3.82 m zou kunnen plaatsvin
den; dat zij groot .belang heeft bij zoodanige 
bebouwing, b.v. voor poliklinieken, keukens, 
bijkeukens, administratie en lijkbewaring, 
al welke gevoegelijk in laagbouw kunnen 
worden uitgevoerd en behoefte hebben aan 
rechtstreeksch contact met den openbaren 
weg; dat omstreeks een jaar geleden een 
schetsplan is opgezet, t er bestudeering van 
de mogelijkheid op het tegenwoordige zie
kenhuisterrein een groot, modern ziekenhuis 
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te stichten, in welk schetsplan bebouwing 
tot een hoogte van 5.80 m langs de Zieken
huisstraat was ontworpen; dat dit plan, 
-waarnaar de Commissaris in zijn besluit ver
wijst, zooals gezegd, slechts een schetsplan 
·voor studiedoeleinden was en dus zeker niet 
in dezen vorm tot uitvoering zal komen; dat 
bij eventueele definitieve bouwplannen µi
teraard rekening zal moeten worden gehou
-den met de toegelaten maximum bebou
wingshoogte van 3.82 m, waarbij dan vol
•doende voor de licht- en luchttoetreding in 
,de woningen langs de Ziekenhuisstraat is 
gezorgd; dat verkeer in dit practisch dood-
1oopend straatje vrijwel niet bestaat, dus 
geen verkeersbelang door deze rooilijn wordt 
gediend; dat de woningen langs de Zieken-
1misstraat destijds in strijd met de toen be
.st&,ande bouwverordening zijn gesticht en 
-daardoor reeds bij de stichting en ook thans 
:nog de licht- en luchttoetreding minder 
gunstig genoemd kan worden; dat het ech
ter niet aangaat dezen onjuisten toestand, 
-0.ie door en ten voordeele van de eigenaren 
-der aan de Ziekenhuisstraat gelegen wonin-
gen is geschapen, te corrigeeren ten laste 
en koste van haar, appellante, die aan h et 
<>ntstaan van dezen ongewenschten toestand 
part noch deel heeft; dat derhalve, indien 
-dan a l de Ziekenhuisstraat verbreed moet 
worden - - hetgeen echter naar hare mee
ning allerminst noodzakelijk is - dit be
noort te geschieden aan de zijde der wonin
gen, welke in strijd met de bouwverordening 
zijn gebouwd en niet aan de zijde van haar, 
.appellante; 

0. dat de bebouwingsvoorschriften bij 
nandhaving van de huidige straatbreedte in 
-de Ziekenhuisstraat een bebouwingshoogte 
toelaten van t en hoogste 3.82 m en dat de 
appellante in beroep heeft medegedeeld, dat 
deze hoogte voldoende is voor de door haar 

<>ntworpen bebouwing van genoemde straat; 
dat er dus door de geringe toegestane be

bouwingshoogte geen bezwaren zullen ont
staan voor de Jichttoetreding in de aan de 
-overzijde van de straat gelegen woningen, 
indien gebouwen zouden worden opgericht 
langs de huidige met de straatgrens over
eenkomende rooilijn; 

dat de aard van deze doodloopende straat 
een verbreeding van dezelve naar Ons oor
·deel overbodig maakt, zoodat ook op dezen 
grond een verplaatsing van de rooilijn niet 
behoeft plaats te vinden; 

dat derhalve het vaststellen van een rooi
lijn, 2.25 m ten zuiden van de oorspronke
lijke rooilijn, die de straatgrens volgde, on
juist is; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit van den Commissaris der provincie 
Overijssel, ter waarneming van de taak van 
-de Gedeputeerde Staten dier provincie, van 
18 November 1943, no. 10774/8593, 4e Af
-deeling, aan het besluit van den burgemees
ter van Almelo, waarnemende de taak van 
-den gemeenteraad, van 25 Augustus 1943, 

houdende vaststelling van een voorgevel
rooilijn langs de zuidzijde van de Zieken
huisstraat, alsnog goedkeuring te onthou
den. 

Onze Minister van Openbare Werken en 
Wederopbouw is belast enz. 

(A. B.) 

9 November 1946. KO INKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
22 bis j 0

• art. 19). 
Nu de Raad uitdrukkelijk ontkent, dat 

zijn besluit tot opheffing van de o. 1. 
school m ede zou inhouden een beslissing 
a ls bedoeld in art. 22bis 2e Jid, zooals 
Ged. Staten hebben verondersteld, mopt 
worden aangenomen, dat een zoodanige 
beslissing door den Raad inderdaad niet 
is genomen. Hieruit volgt echter, dat 
het door den Raad op grond van art. 22 
bis le Jid genomen besluit tot opheffing 
voorbarig is, aangezien een zoodanig be
sluit i.v.m. het 2e Jid eerst mag geno
m en worden binnen een maand, nadat 
door Ged. St. of de Kroon is beslist, dat 
de instandhouding niet ingevolge art. 
19 wordt gevorderd. Derhalve was ool{ 
voor een beslissing daaromtrent door 
Ged. Staten nog geen plaats. Anderzijds 
is het raadsbesluit zij het ook op ande
ren grond, door Ged. Staten terecht niet 
goedgekenrd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Loon op Zand 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant van 9 April 1946, G. no. 
462, waarbij goedkeuring Is onthouden aan 
het besluit van den raad der gemeente Loon 
op Zand van 28 December 1945, tot ophef
fing van de openbare lagere school aan den 
Loonschendijk te Kaatsheuvel aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 September 194.6, no. 275; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
31 October 1946, No. 35530, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

O. dat de raad der gemeente Loon op Zand 
in zijne openbare vergadering van 28 De
cember 1945 besloot de openbare lagere 
school aan den L oonschendijk te Kaats
h euvel als onderwijsinrichting op te heffen; 

dat de gemeenteraad daarbij overwoog, 
dat het gemiddeld aantal leerlingen der 
openbare lagere school aan den Loonschen
dijk te Kaatsheuvel, berekend naar den 
maatstaf van art. 28 der Lager-onderwijs
wet 1920, over 1945 minder dan 50 heeft be
dragen; dat de leerlingen, die de openbare 
lagere school aan den Loonschendijk thans 
nog bezoeken, gevoegelijk het voor hen ge
wenschte onderwijs binnen een afstand van 
4 kilometer in de gemeente Sprang-Capelle 
kunnen volgen; dat geen aanwijsbaar be
lang vordert, dat de bedoelde school verder 
in stand wordt gehouden; 
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dat Gedeputeerde Staten van Noord-Bra
bant bij hun besluit van 9 April 1946, G. no. 
462, IVe afdeeling, 1) hebben verklaard, dat 
de instandhouding van de openbare lagere 
school aan den Loonschendijk te Kaatsheu
vel, gemeente Loon op Zand, ingevolge art. 
19 der Lager-onderwijswet 1920 wordt ge
vorderd; 2) aan het voorschreven besluit 
van den raad der gemeente Loon op Zand 
dd. 28 December 1945 tot opheffing van de 
gemelde school goedkeuring hebben ont
houden; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat, ofschoon zulks niet in het 
dictum van het onderhavige raadsbesluit 
tot uitdrukking is gebracht, niettemin uit 
de considerans van dat besluit en de daarin 
aangehaalde wetsartikelen valt af te leiden, 
dat het 's raads bedoeling is geweest, te be
sluiten, dat de instandhouding der openbare 
lagere school aan den Loonschendijk te 
Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand, in
gevolge art. 19 der Lager-onderwijswet 1920 
niet wordt gevorderd; dat het bedoeld raads
besluit dus kan worden geacht, in zich t e 
sluiten een beslissing, als bedoeld in art. 
22bis, 2e lid, dier wet; dat de openbare la
gere school aan den Loonschendijk thans 
bezocht wordt door 32 leerlingen, wier ou
ders allen h ebben te kennen gegeven, open
baar onderwijs voor hun kinderen te ver
langen en niet voornemens te zijn, deze 
naar de nabijgelegen bijzondere school te 
zenden; dat de dichtstbijgelegen openbare 
lagere school, namelijk die te Capelle (Kom) 
thans reeds te klein is en onmogelijk 32 
nieuwe leerlingen zou kunnen opnemen; 
dat daarenboven de openbare lagere school 
aan den Loonschendijk bezocht wordt door 
meerdere kinderen uit de gehuchten Vrij
hoeven-Capelle en Sprang en dat de wonin
gen dier kinderen meerendeels meer dan 4 
km van de openbare lagere school te Ca
pelle (Kom) zijn v erwijderd, zoodat de op
heffing der openbare lagere school aan den 
Loonschendijk ten gevolge zou h ebben, dat 
de gemeente Sprang-Capelle niet langer 
overeenkomstig den eisch van art. 19, le lid, 
der Lager-onderwijswet 1920 zou h ebben 
een genoegzaam aantal scholen, welke voor 
alle kinderen ronder onderscheid van gods
dienstige gezindheid, toegankelijk zijn en 
dus verplicht zou kunnen worden een open
bare lagere school te stichten in de omge
ving van de genoemde gehuchten; dat der
halve de openbare lagere school aan den 
Loonschendijk ingevolge art. 19 der wet 
wordt gevorderd; dat, wat betreft 's raads 
beslissing tot opheffing dezer openbare la
gere school, deze beslissing voorbarig is, 
aangezien zoodanig besluit naar luid van h et 
slot van het 2e lid van art. 22bis der wet 
eerst mag worden genomen binnen een 
maand nadat door hun college of in beroep 
door de Kroon is beslist, dat de instandhou
ding van de school ingevolge artikel 19 der 
wet niet wordt gevorderd; dat vermits aan 
dit wettelijke voorschrift niet is voldaan, 's 
raads opheffingsbesluit niet voor goedkeu-

ring vatbaar is; 
dat van deze beslissing de raad der ge

m eente Loon op Zand bij Ons in beroep is: 
gekomen, aanvoerende, dat uit de conside
rans van het besluit van Gedeputeerde Sta
t en onder meer blijkt, dat zij er van uitgaan . 
dat de ouders der daar schoolgaande kin
deren allen hebben verklaard openbaar on
derwijs voor hun kinderen te verlangen en 
niet voornemens zijn deze naar de nabij
gelegen bijzondere school t e zenden; dat hij 
hierbij opmerkt, dat hij zich te dezen aan
zien in zijn besluit niet heeft uitgesproken 
en dat ook niet verlangd wordt dat de be
doelde kinderen confessioneel onderwijs
gaan volgen; dat in h et raadsbesluit toch 
er op wordt gewezen, dat die kinderen gevoe
gelijk het voor hen gewenschte onderwijs
binnen een afstand van 4 km in de gemeente 
Sprang-Capelle kunnen volgen; dat Gede-• 
puteerde Staten voorts h ebben overwogen, 
dat de school bezocht wordt door m eerdere 
kinderen uit de gehuchten Vrijhoeve-Ca
pelle en Sprang en dat de woningen dier 
kinderen meerendeels meer dan 4 km van 
de openbare lagere school te Capelle (Kom) 
zijn verwijderd, zoodat de opheffing der 
school aan den Loonschendijk tengevolge 
zou h ebben, dat de gemeente Sprang-Ca
pelle verplicht zou kunnen worden een 
openbare lagere school t e stichten in de om
geving van de genoemde gehuchten; dat hij. 
appellant, zich hierbij op het standpunt 
stelt, dat deze bewering van Gedeputeerde 
Staten wel zeer aanvechtbaar is, in ver
band m et het bepaalde bij art. 13 der Lager
onderwijswet 1920, dat de tegemoetkoming
of vergoeding in het zicht stelt, in de kosten 
van vervoer van leerplichtige kinderen, die 
niet binnen 4 km van hunne woonplaats een 
hun passende school vinden; dat bovendien 
de gemeente Sprang-Capelle voordien zelf 
haar openbare school t e Vrijhoeve-Capelle 
h eeft opgeheven en t en slotte de stchting
van een nieuwe school ook aan in de wet 
n eergelegde minimum-eischen, onder meer 
een zeker aantal leerlingen, gebonden is; 
dat het aantal leerlingen uit Sprang -Ca 
pelle, dat de school aan den Loonschendljk 
bezoekt, daarvoor niet voldoende is, terwljI 
het aantal leerlingen uit de gemeente Loon 
op Zand minder dan de h elft van 32 van h et 
in het besluit van Gedeputeerde Staten ge
noemde aan tal Is; dat h et dus voor deze 
noodlijdende gemeente financiëel niet ver
antwoord is de bedoelde school, langer dan 
noodig is, in stand t e houden; dat daarnaast 
een andere zware financieele last voor zijne· 
gemeente de opheffing dringend komt be
klemtonen; dat de nabij gelegen christelijke 
school om haar leerlingenaantal moet wor
den uitgebreid met t en minste een lokaal , 
waarvoor de procesorde ex art. 72 der La-• 
ger-onderwijswet 1920 is gevolgd; dat de· 
vergrooting dier school achterwege kan blij
ven, indien de opheffing der niet noodza
kelijke openbare lagere school aan den 
Loonschendljk doorgang kan vinden; dat 
het in de rede lig-t, dat de gemeente Sprang-
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Capelle, nu de zaken zóó staan, voor de on
derwijsvoorziening zijner kinderen zelf zorgt 
en de lasten daarvoor niet mede doet dra
gen door zijne gem eente; dat in het onder
havige geval het uiteraard voor de hand 
ligt, dat zijne gemeente zich verplicht voor 
de aan den Loonschendijk schoolgaande kin
deren zijner gemeente, i.c. 13, in noodzake
lijke gevallen de kosten van vervoer dier 
kinderen naar een andere voor hen ge
wensche onderwijsinrichting, geheel of ge
deeltelijk, naar gelang van de financieele 
draagkracht der ouders voor hare r ekening 
te nemen; dat Gedeputeerde Staten voorts 
nog hebben overwogen, dat, ofschoon zulks 
niet in het dictum van h et onderhavige 
raadsbesluit tot uitdrukking is gebracht, 
niettemin uit de considerans van dat besluit 
en de daarin aangehaalde wetsartikelen 
valt af te leiden, dat h et 's Raads bedoeling 
is geweest, te besluiten, dat de instandhou
ding der openbare lagere school aan den 
Loonschendijk te Kaatsheuvel, gemeente 
Loon op Zand, ingevolge artikel 19 der La
ger-onderwijswet 1920 niet wordt gevor
derd; dat de raad van oordeel is, dat Gede
puteerde Staten zeer terecht hier concludee
ren, dat het zijn bedoeling is geweest t e ver
klaren, dat de instandhouding der school 
niet wordt gevorderd; dat een concrete for
muleering van deze bedoeling echter tever
geefs in zijn besluit is t e zoeken, waar a)leen 
tot opheffing der school w erd besloten ; da t 
hij in dit verband het dictum van h et be
sluit van Gedeputeerde Staten aan de hand 
der wet niet juist acht, daar hier prematuur 
een beslissing wordt genomen in een zaak, 
die in eersten aanleg door den gemeenteraad 
is uit te maken; dat Gedeputeerde Staten 
ten slotte nog h ebben overwogen, dat, wat 
betreft 's raads beslissing tot opheffing der 
openbare lagere school, deze beslissing voor
bàrig is, aangezien zoodanig besluit naar 
luid van h et slot van h et 2e lid van art. 22bis 
der Lager-onderwijswet 1920, eerst mag 
worden genomen binnen een maand, nadat 
door hun college of in beroep door de Kroon 
is beslist, dat d e instandhouding van de 
school ingevolge art. 19 der wet niet wordt 
gevorderd; dat de raad hierbij vaststelt, dat 
hier met verwijzing naar een foutieve pro
cedure, door den raad gevolgd, geantwoord 
wordt m et een correctie, die in wezen (aan 
de hand der wet) eveneens foutief is te noe
men, in verband met art. 22bis, 2e lid, der 
Lager-onderwijswet 1920; 

O. dat de appelleerende gem eent eraad in 
zijn beroepschrift uitdrukkelijk ontkent, dat 
zijn besluit van 28 December 1945 zooals Ge
deputeerde Staten van Noord-Brabant h eb
ben verondersteld, m ede zou inhouden een 
beslissing, als bedoeld in art. 22bis, twede 
lid, der Lager-onderwijswet 1920, dat het in
standhouden van de onderwerpelijke school 
ingevolge art. 19 dier wet niet wordt ge
vorderd; 

dat op g rond hiervan, mede gelet op de 
bewoordingen van h et betreffende besluit, 
moet worden aangenomen, dat een beslis-

sing als evenbedoeld door den gemeenteraad 
inderdaad niet is genomen; 

dat hieruit echter volgt, dat het door den 
raad op grond van art. 22bis, eerste lid, der 
wet genomen besluit tot oph effin g van de 
openbare lager e school aan den Loonschen
dijk te Kaatsheuvel voorbarig is, aangezien 
een zoodanig besluit in verband met het be
paalde in h et tweede lid van dit artikel eerst 
mag worden genom en binnen een maand, 
nadat door Gedeputeerde Staten of in be
roep door Ons is beslist, dat de instandhou
ding van de school niet ingevolge art. l!t 
worcl: gevorderd; 

dat er mitsdien ook voor een beslissing 
daaromtrent door Gedeputeerde Staten, zoo
als deze onder 1, in hun besluit voorlwmt, 
nog geen plaats was, doch dat anderzijds het 
raadsbesluit, zij h et ook op anderen grond, 
door Gedepu teerde Staten terecht niet is 
goedgekeurd; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 

Noord-Brabant van 9 April 1946, G. no. 462, 
t e vernietigen, voorzoover daarbij onder 1 
is verklaard, dat de instandhouding van de 
openbare lagere school aan den L oonscen
dijk te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand, 
ingevolge art. 19 der Lager-onderwijswet 
1920 wordt gevorderd, en dit besluit voor het 
overige, m et ongegrondverklaring van h et 
daartegen ingestelde beroep, te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen is belast, en z. 

(A.B.) 

II November z946. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1g2g art. 58, 1e lid) . 

Het oordeel omtrent de vraag, of om 
eenige andere reden dan onbekwaam
heid of ongeschiktheid het belang der 
gemeente dringend een vervulling der 
betrekking op andere wijze eischt dan 
door den betrokken, nu ontslagen, amb
tenaar is geschied, berust enkel bij B. 
en W. en is aan den ambtenarenrechter 
onttrokken. 

Geen misbruik van de ontslagbevoegd
heid. 

Uitspraak in zake: 
Het College van B, en W. der gemeente 

Amsterdam, eischer in hooger beroep, 
tegen: 

A. S ., te Amsterdam, gedaagde in hooger be
roep. · 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding; 
O.dat B. en W. van Amsterdam bij besluit 

van 22 Juni 1g46 op grond van de navolgen
de overwegingen: 

dat blijkens een schrijven dd. 20 Juni 1945 
van den Directeur van X de afdeelings-chef 
A. S. verzoeken om zomerverlof van de amb
tenaren heeft geaccepteerd en doorgegeven, 
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hoewel hij weet, dat elk jaar een vacantie
plan wordt gemaakt, waarbij zooveel moge
lijk met ieders wenschen wordt rekening ge
houden; 

dat de heer S. van den Directeur opdracht 
ontving, de briefjes terug te geven en daar
bij aan de be!.rokkenen moest mededeelen, 
dat evenals elk jaar een algemeene regeling 
van de vacantie zou worden voorbereid; 

dat de heer S . de bedoelde vacantiever
zoeken heeft teruggegeven aan de ambtena
ren, doch daarbij den indruk heeft gewekt, 
dat het in het voornemen van den Directeur 
zou liggen geen vacantie toe te staan, voor
aleer de achterstand was ingehaald; dat het 
personeel op deze wijze tegen de leiding 
wordt opgezet en elke poging om te komen 
tot een beteren geest onder het personeel te 
niet wordt gedaan; 

dat dit feit zeer ernstig is vooral in de hui
dige tijdsomstandigheden ; 

dat bij tallooze conflicten met het perso
neel in het verleden bij herhaling is geble
ken, dat de heer S . door zijn ontactvol optre
den dikwijls de aanleiding is geweest tot den 
slechten geest, die speciaal onder het per
soneel op zijn afdeeling heerscht; 

dat naar het oordeel van B. en W. (abu
sievelijk is hier sprake van "zijn" oordeel), 
om andere reden dan onbekwaamheid of on
geschiktheid, het belang der Gemeente drin
gend eischt, dat de door den heer S. bekleede 
betrekking anders vervuld wordt dan door 
hem geschiedt, zoodat er termen zijn den 
heer S. ontslag te verleenen uit zijn betrek
king van boekhouder-afdeelingschef bij X; 
hebben besloten: 

r. ingaande r September rg45 aan den 
boekhouder-afdeelingschef bij X A. S. eer
vol ontslag uit den dienst der Gemeente te 
verleenen; 

2. ingaande heden aan den boekhouder
afdeelingschef bij X A. S . voornoemd verlof 
te verleenen; 

0 . dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam b~j uitspraak van 27 Juli rg46 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - het 
beroep tegen voormeld besluit gegrond en 
dat besluit nietig verklaard heeft; 

0 . dat B. en W. van Amsterdam, vertegen
woordigd als voormeld, tijdig van die uit
spraak in hooger beroep zijn gekomen en bij 
·beroepschrift de gronden hebben aangevoerd, 
waarop zij vorderen, dat deze Raad met ver
nietiging van die uitspraak het beroep tegen 
meergenoemd besluit alsnog ongegrond zal 
verklaren; 

0. dat gedaagde bij contra-memorie heeft 
geconcludeerd tot bevestiging van de bestre
den uitspraak; 

In rechte: 
O. dat het bestreden besluit, althans voor 

het eerste gedeelte, berust op het bepaalde 
bij artikel ,; 7, lid 2, aanhef en letter g, van 
het Ambtenarenreglement van de gemeente 
Amsterdam en voor het tweede op het be
paalde bij lid r van artikel 49a van dat Re
glement; 

O. dat de toenmalige klager, thans ge-

daagde in hooger beroep, blijkens zijn klaag
schrift in eersten aanleg destijds alleen in be
roep is gekomen tegen het eerste gedeelte 
van voormeld besluit, weshalve de uitspraak 
van het Ambtenarenreglement alsmede het 
hooger beroep voor dezen Raad ook alleen tot 
dat gedeelte, dus tot het ontslagbesluit, is be
perkt; 

0. wat het bestreden besluit betreft: 
dat voormelde bepaling van artikel s 7 luidt 

als volgt: 
,,Ontslag, niet op eigen verzoek, kan gege

ven worden: 
g. indien, naar het oordeel van het in het 

re lid bedoelde gezag om eenige andere reden 
dan ongeschiktheid of onbekwaamheid, het 
belang der Gemeente dringend eischt, dat de 
door den ambtenaar bekleede betrekking an
ders vervuld wordt, dan door hem ge
schiedt·"· 

dat v'o;enbedoeld gezag in dit geval is het 
college van B. en W. van Amsterdam; 

dat die bepaling niet anders mag worden 
uitgelegd dan in den zin, waartoe haar dui
delijke tekst dwingt, namelijk, dat het oor
deel omtrent de vraag of, om eenige andere 
reden dan onbekwaamheid of ongeschiktheid, 
het belang der gemeente dringend een ver
vulling van de betrekking op andere wijze 
eischt, enkel berust bij B. en W., waardoor 
een oordeel dienaangaande aan den ambte
narenrechter is onttrokken; 

dat het dezen rechter dus ook niet is toe
gestaan te treden in een onderzoek van de 
feitelijke omstandigheden, waarop B. en W. 
hun oordeel hebben gevestigd; 

0. dat gedaagde ook niet met vrucht er 
over klagen kan, dat het bestreden besluit 
onvoldoende met redenen was omkleed, aan
gezien het bevat den onder voormelde letter 
g omschreven grond, waarnaast het niet be
hoeft te vermelden de feiten, welke tot dien 
grond hebben geleid, wordende hierbij aan 
gedaagde nog opgemerkt, dat het besluit 
zelfs nog wel eenige feiten mededeelt, waar
op het oordeel van B. en W. steunt; 

0. dat, nu ook overigens niet is gebleken 
van eenig algemeen verbindend voorschrift, 
waarmede het besluit in strijd komt, dit niet 
op grond van zoodanigen strijd kan worden 
nietig verklaard; 

0 . dat echter vanwege gedaagde ook is be
toogd, dat bij het nemen van het besluit B. 
en W. van hun bevoegdheid om een ambte
naar te ontslaan, indien zij van oordeel zijn, 
dat om eenige andere reden dan ongeschikt
heid of onbekwaamheid het gemeentebelang 
een andere dienstvervulling dringend eischt, 
een ander gebruik hebben gemaakt dan tot 
de doeleinden, waartoe die bevoegdheid is 
gegeven; 

dat het doel van de onderhavige bevoegd
heid kennelijk is het gemeentebelang te die
nen en zeker niet het vanwege gedaagde aan
gevoerde doel, nl. het· treffen van een amb
tenaar met den ingrijpenden maatregel van 
ongevraagd ontslag op een wijze, welke fei
telijk aan den rechterlijken toets ontsnapt; 

dat deze Raad echter geen termen aanwe-
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zig acht om aan te nemen, dat B. en W. te 
dezen hun bevoegdheid inderdaad tot laatst
gemeld doel hebben aangewend en niet tot 
het dienen van het gemeentebelang, zulks te 
minder nu van hunnentwege bij beroep
schrift uitdrukkelijk is gesteld, dat zij op het 
dienen van dat belang het oog hadden ge
richt en deze Raad die stelling niet als een 
onwaarheid kan verwerpen; 

dat dus ook op den tweeden, bij artikel 58, 
lid 1, der Ambtenarenwet 1929 genoemden 
grond het bestreden besluit niet kan worden 
nietig verklaard; 

0. dat mitsdien de uitspraak, waarvan be
roep, moet worden vernietigd en het beroep 
tegen voormeld ontslagbesluit alsnog onge
grond moet worden verklaard; 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het beroep van A. S. tegen het 

ontslagbesluit van B . en W. van Amsterdam 
d .d. 22 Juni 1945 alsnog ongegrond. 

(A.B.) 

z3 November 1946. ARREST van den 
Hoogen Raad (Onteig.wet artt. 2, 52, 73 
-76; Rv. artt. 250-263). 

Vordering van den Burgemeester, die 
onteigende en in bezit nam krachtens 
art. 73 Onteig.wet, tot vanwaardever
klaring van zijn aanbod aan den ontei
genden beklemden meier, subs. tot be
noeming van deskundigen ter begroeting 
van de schade. Eisch van den onteigende 
in reconventie tot handhaving in het vol
le genot van het beklemrecht c . a. Be

noeming van deskundigen door de Recht-
bank en ontzegging van den eisch in re
conventie. Niet-ontvankelijkverklaring 
van den beklemden meier in zijn hoo
ger beroep van dit vonnis. 

Het standpunt dat de bepalingen van 
het gemeene recht op gedingen van ont
eigening toepasselijk zijn voorzoover 
daarvan niet uitdrukkelijk bij de O.W. 
wordt afgeweken, is onjuist, daar zoo
danige afwijking ook zonder uitdrukke
lijke vermelding uit het stelsel der wet 
kan voortvloeien. 

D e O .W. kent niet hooger beroep van 
het vonnis. waarover art. 27 handelt. 

De voorschriften van titel I gelden, 
voorzoover zij strooken met de bepalin
gen betreffende de in Titel III behan
delde nood-onteigening, ook voor deze 
onteigening. 

Nu het voor de Rechtb. gevoerde ge
ding (in cassatie) naar zijn onderwerp 
m et het geding van art. 74 overeenstemt, 
mag de omstandigheid dat niet de ont
eigende, doch de onteigenaar de vorde
ring heeft ingesteld, niet tot de gevolg
trekking leiden, dat dit geding niet ge
lijk zou zijn aan het bij dat artikel be
doelde. Hooger beroep uitgesloten. (An
ders concl. Adv.-Gen.). 

Het Hof heeft echter voorbijgezien, 
dat op de reconv. vordering naar haar 

strekking de voor onteigeningsgedingen 
geldende processueele bepalingen, voor
zoover afwijkend van het gemeene recht, 
met inbegrip van art. 27, niet toepasse
lijk zijn. 

De procesgang in onteigeningsgedin
gen laat niet toe daarbij een eisch in re
conventie in te stellen. Eischer in zijn 
reconv. eisch niet-ontvankelijk ver
klaard. 

Jan van Dijken Ennezoon, koemelker, wo
nende te Groningen, eischer tot cassatie van 
een arrest van het Gerechtshof te Leeuwar
den, den 14den November 1945 tusschen 
partijen gewezen, adv. Mr. C. R. C. Wijcker
held Bisdom, 

tegen: 
den Burgemeester der gemeente Groningen, 
zijnde thans Mr. P. W. J. H. Cort van der 
Linden, verweerder in cassatie, adv. Mr. F. 
M. Westerouen van Meeteren. 

De Hooge Raad, enz.; 
O. dat uit het bestreden arrest en het von

nis der Arr.-Rechtbank te Groningen van 21 
Mei 1943. waarnaar in het arrest wordt ver
wezen, blijkt: 

dat bij sindsdien ten hypotheekkantore 
overgeschreven besluit no. 6571 van den Bur
gemeester der Gemeente Groningen van 15 
Mei 1940, onder aanhaling van art. 73 der 
Onteigeningswet en uit overweging dat de 
Staat der Nederlanden in oorlog verkeert, 
is besloten tot onteigening, krachtens Titel 
III der Onteigeningswet, ten name van de 
Gemeente Groningen onder meer van twee 
perceelen, waarvan eigenares was de .,Stich
ting het Heilige Geest Gasthuis" te Gronin
gen, terwijl eischer tot cassatie, hierna "van 
Dijken" te noemen, tot het op die perceelen 
rustende zakelijke recht van beklemming 
gerechtigd was; dat bij besluit no. 6572 van 
denzelfden Burgemeester. eveneens van 15 
Mei 1940, de onmiddellijke inbezitneming 
o. m. van de beide voormelde perceelen ten 
name van de Gemeente Groningen is gelast, 
welke inbezitneming heeft plaats gehad; dat 
vervolgens de verweerder, hierna als " de 
Burgemeester" aan te duiden, bij deurwaar
ders-exploit van 18 Juni 1940 als schade
vergoeding voor bovenvermelde onteigening 
door de Gemeente Groningen, aan gemelde 
Stichting als eigenares en aan van Dijken 
als beklemden meier nader bepaalde bedra

. gen heeft doen aanbieden met de wettelijke 
rente van 15 Mei 1940 tot de voldoening; 
dat, in tegenstelling met de Stichting, van 
Dijken met dat aanbod geen genoegen heeft 
genomen; dat de Burgemeester bij inleiden
de dagvaarding heeft gevorderd: vanwaarde
verklaring van zijn aanbod aan van Dij ken, 
subsidiair benoeming van deskundigen om de 
schade, door de onteigening aan van Dijken 
veroorzaakt, op te nemen en te begroeten, 
met nevenvorderingen; dat v. Dijken zich te
gen deze vordering heeft verweerd onder 
meer met een beroep op nietigheid om ver
schillende redenen van de besluiten, waarop 
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de eisch be rustte, en zij nerzijds eisch in re
conventie heeft gedaan, waarbij hij , op grond 
dat de Burgemeester de voormelde percee
len tegen den wil van van Dijken en zonder 
recht in het bezit heeft genomen en daarop 
werkzaamheden heeft doen uitvoeren, vor
dert: te worden gehandhaafd in het volle ge
not van het hem toekomende beklemrecht 
met machtiging tot ontruiming en veroordee
ling van den Burgemeester tot vergoeding 
van de schade, die hij t er zake lijdt en nog 
lijden zal ; dat de Rechtbank bij haar voor
meld vonnis, in conventie het verweer van 
van Dijken heeft verworpen en, alvorens 
verder te beslissen, drie deskundigen heeft 
benoemd om de schade op te nemen en te 
begrooten, door de onteigening aan van Dij
ken veroorzaakt, alsmede een rechter-com
missaris om vergezeld van den griffier bij het 
onderzoek van deskundigen tegenwoordig te 
zijn - en in reconventie aan van D ijken zijn 
vordering heeft ontzegd; dat, nadat van Dij
ken van dit vonnis in hooger beroep was ge
komen, zulks zoowel wat de conventie als wat 
de reconventie betreft, het eerste met eeni
ge thans niet van belang zij nde beperking, 
het Hof bij het bestreden arrest hem niet 
ontvankelijk heeft verklaard in het door hem 
ingestelde beroep van het vonnis d.d. 2 1 Mei 
1943, door de Rechtbank te Groningen tus
schen partijen gewezen , met verwijzing der 
zaak naar de Rechtbank ; dat het Hof daarbij 
heeft overwogen: 

,,dat geïntimeerde aanvankelijk bij con
clusie van antwoord in appèl eenigen twijfel 
uitsp reekt over de ontvankelijkheid van het 
a ppèl, doch bij de mondelinge toelichting de 
n iet-ontvankelijkheid uitdrukkelijk heeft be
pleit, waartegenover appellant de ontvanke
lijkheid heeft staande gehouden voorname
lijk met een beroep op art. 2 Onteigenings
wet, volgens hetwelk de bepalingen van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
op het onteigeningsgeding toepasselijk zijn, 
voorzoover daarvan niet wordt afgeweken; 

"dat appellants beroep op voornoemd art. 2 

echter faalt, aangezien art. 33 2 Rv. - welk 
artikel appellant ten dezen op het oog gehad 
zal hebben - slechts bepaalt, dat in hooger 
beroep kan worden gekomen van vonnissen 
van Rechtbanken in zaken, waarin deze niet 
anders dan in het eerste ressort kunnen oor
deelen, doch dit artikel geen antwoord geeft 
op de vraa g, wanneer de Rechtbank in eer
sten aanleg en in appèl heeft te oordeelen, en 
te d ien einde de wet R. 0 . zal moeten worden 
geraadpleegd ; 

"dat het streven bij de totstandkomin g der 
O .W. om ter bespoediging van het onteige
n ingsgeding de taak van de rechterlijke 
macht binnen zoo eng mogelijke grenzen te 
houden veeleer als stelsel van de wet mede
brengt, dat in elk voorkomend geval moet 
worden nagegaan, welk standpunt de O.W. 
als bijzondere wet ten aanzien van de appel
labiliteitsvraag inneemt; 

,,dat dan blijkt, dat zoowel tegen het inter
locutoir vonnis (art. 27 O.W.) , als tegen het 
eindvonnis ( art. 52 j 0

• art. 37 lid 1 O.W.) 

appèl is uitgesloten, tenzij de dagvaarding 
aanstonds mocht worden nietig verklaard of 
den eisch worden ontzegd (art. 26 O.W.); 

,,dat waar verder de onteigening bij oorlog, 
brand of watersnood in Titel III, welke da
delijke inbezitneming toelaat, van de ont
eigening in de gewone gevallen van Titel I 
alleen in zoover afwijkt, dat voorafgaande 
verkla1ing van algemeen nut evenmin als 
voorafgaande schadeloosstelling worden ge
vorderd, als de bedoeling van den wetgever 
moet worden aangenomen, nu het tegendeel 
nergens blijkt, dat de voorschriften van Titel 
I op het stuk van hooger beroep evenzeer 
gelden bij de noodonteigening in Titei III; 

"dat daaruit volgt, dat in overeenstemming 
met de artt. 26 en 27 O .W . appèl tegen het 
vonnis a quo, waarbij deskundigen zijn be
noemd, niet toelaatbaar is; 

,,dat appellant daartegen wel heeft betoogd, 
dat in het beroepen vonnis geen onteigening 
wordt uitgesproken en te dezen wordt gepro
cedeerd over de vanwaardeverklaring van 
een aanb0d en de O.W. hieromtrent geen 
rege:cn betreffende hooger beroep inhoudt, 
doch hii hierbij uit 'toog verliest, dat het in 
het onderhavige proces, - al moge dan in
gevolge overleg van partijen de actie in a f
wijking van art. 74 al. 2 O.W. van de ont
eigenende partij zijn u itgegaan - , allereerst 
gaat over vaststelling van de schadevergoe
ding, waartoe art. 74 ook verplicht, en dat 
de vanwaardeverklaring van het te dien ein
de gedane aanbod een sequeel dier vaststel
ling is , zoodat de uitspraak van het inter
locutoir ten dezen in wezen ook niet verschilt 
van die, bedoeld in art. 27 al. 1 j 0

• art. 18 
eerste volzin O.W.;" 

0. dat tegen 's Hofs arrest wordt opgeko
men met het navolgend middel van cassatie: 

S. en/of v. t . van de artt. 168 Grondwet, 
20, 53 Wet R . 0., 625, 62g, 639, 1417, 1418, 
1440, 1441, 1442 , 1654 B. W., 48, 59,332, 337, 
339, 343, 794, 795, 796 Rv., 1, 2 , 18, 26, 27, 
37, 52, 73 , 74 der Onteigeningswet, 

door op de in het arrest verm elde gronden 
appellant, nu eischer in cassatie - van Dij
ken -, niet-ontvankelijk te verklaren in het 
door hem ingestelde hooger beroep. 

H et H of heeft, aldus beslissende, het vol
gende voorbijgezien: 

a. De conventioneele vordering, ingesteld 
door nu verweerster in cassatie, strekte pri
mair tot vanwaardeverklaring van het aan
bod van schadevergoeding en vaststelling 
dier vergoeding, subsidiair tot benoeming van 
deskundigen om de schade op te maken (ne
men) en te begrooten, door de onteigening 
aan van Dijken veroorzaakt, alvorens recht 
te doen op de primaire vordering. D eze vor
dering is niet een vordering als voorzien in 
T itel III van de Onteigeningswet, welke vor
dering, strekkende tot schadevergoeding, im
mers door de onteigenden moet worden inge
steld. Veeleer is de vordering er een tot van
waardeverklaring van een gerechteEjke be
waring, ook al heeft van Dijken medegedeeld 
op de consignatie geen prijs te stellen. In elk 
geval zijn de voorschriften der Onteigenings-
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wet omtrent de toelaatbaarheid van hoogere 
voorzieningen op deze vordering niet van 
toepassing en gelden te dien aanzien de rege
len van het gemeene recht. Hieraan doet niet 
af, dat de vordering allereerst zou gaan over 
vaststelling van de schadevergoeding, waar
toe ook art. 74 der Onteigeningswet zou ver-· 
plichten, zoodat de uitspraak van het inter
locutoir ten deze in wezen niet zou verschil
len van die, bedoeld in art. 27 al. 1 j 0

• art. 18 
eerste volzin der Onteigeningswet, omdat de 
Onteigeningswet a!!c:en voorschriften geeft 
voor procedv-es, welke overeenkomstig de 
bepalingen dezer Wet worden gevoerd, en 
niet ook voor andere gedingen, welke zouden 
gaan over dezelfde onderwerpen als eerst
genoemde procedures. 

b. In Titel III der Onteigeningswet is een 
procedure geregeld, waarop de voorschriften 
van Titel I dier Wet niet van toepassing zijn 
verklaard. Op deze procedure dienen de voor
schriften van het gemeene recht, volgens het.. 
welk tegen vonnissen der Arr.-Rechtbanken, 
behoudens afwijkende bepalingen, hooger be
roep openstaat, mede volgens art. 2 der Ont
eigeningswet toepassing te vinden. Dit geldt 
temeer, omdat bij de onteigening ingevolge 
Titel III der Onteigeningswet, de inbezit
neming en eigendomsovergang reeds aan de 
or0cedure zijn voorafgegaan, zoodat het stre
ven, om ter bespoediging van het onteige
ningsgeding de taak van de rechterlijke 
macht binnen zoo eng mogelijke grenzen te 
houden, in dit geval geen grond zou hebben, 
immers een bijzondere reden tot bespoedi
ging van dit geding niet bestaat. 

c. Uit de in het arrest aangehaalde ar
tikelen der Onteigeningswet blijkt niet, dat 
tegen het interlocutoir vonnis van art. 2 7 
dier Wet - behoudens de bepaling van art. 
26 - appèl zou zijn uitgesloten. Nu over de 
mogelijkheid van dit appèl niet uitdrukkelijk 
wordt gesproken, volgt deze uit de bepalin
gen van art. 2 der Onteigeningswet en van 
het gemeene recht. Dit wordt niet anders, al 
zou het streven, dat bij de totstandkoming 
der Onteigeningswet heeft voorgezeten, als 
stelsel van de wet medebrengen, dat in elk 
voorkomend geval moet worden nagegaan, 
welk standpunt deze wet, als bijzondere wet, 
ten aanzien van de aopellabiliteitsvraag in
neemt, aangezien van eenig van het gemeene 
recht afwijkend standpunt in casu juist niet 
blijkt. 

d. De reconventioneele vordering van van 
Dijken strekte tot handhaving in het genot 
van het beklemrecht van de ten processe be
doelde oerceelen, ontruiming ervan en dat 
deze ter vrije beschikking van hem zouden 
worden gesteld. Voorzoover het Hof geacht 
moet worden ook ten aanzien van deze re
conventioneele vordering het hooger beroep 
op de in het arrest vermelde gronden niet
ontvankelijk te hebben verklaard, geldt dat 
deze vordering een geheel andere is dan die, 
in Titel III der Onteigeningswet bedoeld, en 
geenszins gaat over de vaststelling van scha
devergoeding. Voorzoover het Hof geacht 
moet worden het hooger beroep te dezen aan-

zien op eenigen anderen grond niet-ontvan
kelijk te hebben verklaard, houdt het arrest 
dezen grond niet in, en is het dus niet naar 
den eisch der wet met redenen omkleed; 

Ten aanzien van dit middel van cassatie: 
0. dat de Hooge Raad dienstig acht de 

eerste drie onderdeelen van het middel in 
omgekeerde volgorde te bespreken; 

0 . aangaande onderdeel c: 
dat bij dit onderdeel - hetzelfde geldt 

voor onderdeel b - het standpunt wordt in
genomen dat de bepalingen van het gemeene 
recht op gedingen van onteigening toepasse
lijk zijn voor zoover daarvan niet uitdrukke
lijk bij de Onteigeningswet wordt afgeweken, 
ten onrechte echter, daar zoodanige afwijking 
in bepaalde gevallen ook zonder uitdrukke
lijke vermelding uit het stelsel van de wet 
kan voortvloeien; 

dat dan op zich zelf reeds moeilijk aan
vaard kan worden dat, terwijl van de in art. 
37 der wet bedoelde uitspraak, welke de be
slissing brengt van de tusschen partijen om
trent de schadevergoeding gerezen verschil
len, hooger beroep is .uitgesloten, dit rechts
middel tegen het bij art. 2 7 vermelde tus
schenvonnis zou openstaan; 

dat dit te meer onaannemelijk is, ·omdat, 
ware zulks het geval, bepah.igen in den trant 
van die, welke in art. 24 en de artt. 52 en 53 
der wet, onderscheidenlijk voor het geding 
in eersten aanleg en voor dat in cassatie, 
worden gegeven met het doel den spoedigen 
afloop van het onteigeningsgeding te bevor
deren, stellig niet zouden hebben ontbroken; 

dat bovendien in de figuur, dat, nu hooger 
beroep van de in art. 2 7 bedoelde vonnissen 
niet met zooveel woorden wordt uitgesloten, 
dat beroep zou zijn toegelaten, niet zou pas
sen de uitdr11kkelijke toekenning van hooger 
beroep tegen de uitspraken, waarvan in art. 
26 sprake is; 

dat op die gronden moet worden aangeno
men dat de Onteigeningswet niet kent hoo
ger beroep van het vonnis, waarover art. 2 7 
handelt, zoodat dit onderdeel ongegrond is; 

0. wat onderdeel b betreft: 
dat de Onteigeningswet in haar oorspron

kelijken vorm behalve uit algemeene- en 
slotbepalingen bestond uit de eerste drie ti
tels dier wet, waarbij de derde titel tot de 
artt. 73 tot en met 76 beperkt was; 

dat de voorschriften van den eersten titel 
blijkbaar niet bestemd waren uitsluitend te 
dienen voor de daarin behandelde onteige
ning in gewone gevallen, immers op de ont
eigening van den tweeden titel, met door het 
systeem van deze onteigening vereischte uit
zonderingen, toepasselijk werden verklaard; 

dat zulks aannemelijk maakt dat zij , hoe
wel een dergelijke toepasselijkverklaring al
daar ontbreekt, voor zoover zij strooken met 
de bepalingen betreffende de in den derden 
titel behandelde noodonteigening, ook voor 
deze onteigening gelden, nu aan die gelding in 
zooverre niets in den weg zou staan; 

dat immers noch het ontbreken te dezen 
van het vereischte van voorafgaande verkla
ring bij de wet, dat het algemeen nut ont-
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eigening vordert, noch de omstandigheid dat 
de onteigening aan de vaststelling en de vol
doening der schadeloosstelling voorafgaat een 
beletsel vormen voor de toepassing der in de 
Onteigeningswet, ter bespoediging van de 
procedure, gegeven bijzondere voorschriften, 
waartoe ook de in art. 27 begrepen uitslui
ting van hooger beroep behoort; 

dat een tegenovergestelde opvatting tot de 
onaannemeli.ike conclusie zou leiden: voor
eerst dat, in het geval van een onteigening 
als bij art. 73 bedoeld, bijvoorbeeld de ge
heele in de artt. 27 tot en met 37 vervatte 
regeling, betreffende het onderzoek van des
kundigen, door de bepalingen op dit stuk 
van het Wetb. v. B . Rv. zou worden ver
vangen en voorts dat alsdan voor voorschrif
ten van materieel recht als die met betrek
king tot de schadevergoeding de desbetref
fende bepalingen van het gemeene recht in 
de plaats zouden treden; 

dat bovendien uit paragraaf 11 van de Me
morie van Toelichting op de onderhavige wet 
blijkt dat zoodanige opvatting niet die van 
den wetgever is geweest, welke paragraaf, 
naäat daarin is uiteen gezet dat voor de be
handeling der gewone gevallen, in Titel I 
geregeld, vier tijdperken, na elkaar te door
loopen, onderscheiden zijn, in het derde 
waarvan het geding tot onteigening valt, al
dus vervolgt: ,,In de gevallen van uitzonde
ring, waaraan Titel II en III zijn gewijd, 
verdwijnt, daar de Grondwet geen vooraf
gaande verklaring van algemeen nut bij de 
wet vordert, de grens tusschen de beide eer
ste tijdperken, of wel vervalt alles, wat voor 
den gewonen toestand ten regel strekt, voor 
zooveel de Grondwet in sommige gevallen 
zelfs geen voorafgaande schadeloosstelling 
verlangt en een dadelijke inbezitneming toe
laat"; 

dat daaruit toch moet worden opgemaakt 
dat de wetgever in een geval van onteigening 
als het onderhavige, in tegenstelling tot de 
wettelijke bepalingen, die voor de eerste twee 
tijdperken geschreven zijn en die wegvallen, 
andere bepalingen en met name ook die, wel
ke voor het derde tijdperk gelden, gehand
haafd wenscht te zien; 

dat tegen dit alles niet opweegt dat, door 
de onverwijlde onteigening, te dezen de 
noodzaak van bespoediging der procedure 
minder klemt; 

dat ook dit onderdeel derhalve ondeug
delijk is ; 

0. wat onderdeel a betreft : 
dat het Hof heeft aangenomen dat het in 

het onderhavige proces allereerst gaat over 
de vaststelling van de schadevergoeding en 
dat de vanwaardeverklaring van het te dien 
einde ged ane aanbod een sequeel van die 
vaststelling is; 

dat deze opvatting van het Hof, die van 
feitelijken aard is en daarom bij het middel 
tevergeefs wordt bestreden, medebrengt dat 
het te dezen voor de Rechtbank gevoerde 
geding naar zijn onderwerp, te weten de 
vaststelling van de verschuldigde schade
vergoeding, met het geding, waarover art. 
74 handelt, overeenstemt; 

dat, dit vooropgesteld, de omstandigheid , 
dat, anders dan in dit artikel wordt veron
dersteld, niet tle onteigende partij, doch de 
onteigenaar de vordering heeft ingesteld, 
niet tot de gevolgtrekking mag leiden dat 
het hier gevoerde geding niet gelijk zou zijn 
aan het bij meergemeld artikel bedoelde; 

dat het immers in den aard van de daar 
gegeven regeling ligt dat bij stilzitten van 
de onteigende partij, de onteigenaar, vooral 
met het oog op art. 7 5 der Wet, gedwongen 
wordt het initiatief tot het geding te nemen; 

dat dit onderdeel derhal~e niet kan sla
gen; 

0 . dat onderdeel d gegrond is; 
dat toch het Hof, door het hooger beroep 

van het geheele vonnis der Rechtbank op 
de door het Hof daarvoor aangevoerde gron_ 
den niet ontvankelijk te verklaren ten aan
zien van de daarin vervatte uitspraak op de 
reconventioneele vordering heeft voorbijge
zien, dat op deze vordering naar haar strek
king de voor de onteigeningsgedingen gel
dende processueele bepalingen, voor zoover 
afwijkend van die van het gemeene recht, 
met inbegrip ve.n art. 27 der Onteigenings
wet. niet toepasselijk zijn; 

dat het arrest in zooverre niet gehan d
haafd kan worden; 

0. dat de Hooge Raad in de zaak in re
conventie ten principale recht kan doen; 

dat, te dien aanzien, de op spoed en een
voud ingestelde regeling van den procesgang 
in onteigeningsgedingen niet toelaat aan zoo
danig geding een eisch in reconventie te 
verbinden; 

dat toch dusdanige eisch, in het bijzonder 
wegens de niet-toepasselijkheid daarop van 
de evengemelde processueele bepalingen, aan 
den eenvoud van het proces zou afbreuk 
doen, zoomede den afloop daarvan vertra
gen en inachtneming van de meeste der in 
a rt. 24 van de Onteigeningswet voorgeschre. 
ven termijnen onmogelijk maken, zonder 
dat de in art. 252 Rv. aan den rechter ge
geven bevoegdheid, de vordering in recon
ventie van die in conventie af te scheiden, 
daarin voldoende voorziening biedt; 

In conventie: 
Verwerpt het beroep; 
In reconventie: 
Vernietigt het bestreden arrest, behalve 

voor zooveel de daarbij uitgesproken ver
oordeeling in de kosten op de reconventie 
betrekking heeft; 

Vernietigt het vonnis, door de Arr.-Recht_ 
bank te Groningen op 21 Mei 1943 in re
conventie gewezen, behalve voor de daarbij, 
uitgesproken veroordeeling in de kosten; 

Gezien art. 105 R. 0 .: 
Verklaart eischer tot cassatie niet ontvan

kelijk in zijn eisch in reconventie; 
Veroordeelt hem zoowel in conventie als. 

in reconventie in de kosten. (Salaris f 300) .. 

Conclusie Adv.-Gen. Mr. Wijnveldt. 

Post alia: 
Uitgangspunt voor de beslissing van het. 

in deze zaak aan het oordeel van den Hoo--
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gen Raad onderworpen geschil moet m.i. art. 
2 der Onteigeningswet zijn. Daarbij toch is 
bepaald, dat het Wb. v. B . Rv. op het ge
ding tot onteigening toepasselijk is, voor 
zooveel daarvan bij de wet niet is afgeweken. 

Wanneer ik dan naga wat in deze proce
dure, welke betreft een onteigening bij oor
log als bedoeld in artt. 73 en vlg. der wet, 
tot heden is voorgevallen, dan blijkt daaruit, 
dat de weg, aangewezen in art. 74 niet ge
volgd is. 

Wel heeft de onteigenende gemeente bij 
deurwaardersexploit tijdig een schadever
goeding doen aanbieden, doch de onteigende 
heeft daarop medegedeeld, dat hij op con
signatie niet prijs stelde en niet aanspraak 
maakte op de wettelijke interessen. De be
weegredenen van deze houding blijken niet. 

Volgens art. 74 had de onteigende wanneer 
hij met het aanbod geen genoegen nam, de 
schadevergoeding in rechten kunnen vorde
ren. 

Dit is hier nu juist niet geschied, de ont
eigende bleef stil zitten en de gemeente heeft 
hem gedagvaard tot vanwaardeverklaring 
van haar aanbod en vaststelling der schade
loosstelling, eventueel na benoeming van 
deskundigen, te_!}Vijl de onteigende daarop 
reconventioneel onder meer herstel in hun 
rechten met ontruiming vorderde. 

Hierover is op de wijze volgens het Wb. v. 
B. Rv. geprocedeerd. Na repliek en dupliek 
van partijen benoemde de Rechtbank in con_ 
ventie deskundigen om de schade op te ne
men en ontzegde zij de reconventioneele 
vordering. 

Onderdeel a van het middel richt zich 
tegen de door het Hof uitgesproken niet
ontvankelijk verklaring van het tegen het 
vonnis der Rechtbank ingestelde hooger be
roep. M.i. is de uitspraak van het H of on
juist, want uit den beschreven gang van za
ken volgt, dat hier niet sprake was van een 
procedure overeenkomstig de Onteigenings
wet, welke hooger beroep uitsluit, doch van 
een behandeling der zaak volgens de voor
schriften van de artt. 794 vlg. Rv. 

Ware de weg van art. 74 gevolgd, dan zou 
door art. 52 hooger beroep uitgesloten zijn 
geweest, doch hier ligt de zaak anders. 

Nu moge juist zijn, dat ook de onteigenaar 
belang kan hebben bij de vaststelling der 
schadeloosstelling, doch dit neemt niet weg, 
dat art. 74 der wet geen regel geeft om daar
toe te geraken. Ik ben derhalve van mee
ning, dat nu de wet dit geval niet regelt, een 
vordering als hier door de onteigenende ge
meente is ingesteld. niet beheerscht wordt 
door de in de Onteigeningswet voorgeschre
ven vorm van procedure. Wel wijst eischer 
in cassatie er op, dat in een zaak als deze de 
regels van titel III der wet analoge toepas
sing moeten vinden, doch ik acht dit onjuist, 
gelet op art. 2 en in aanmerking n em end, dat 
de uitzonderingsbepalingen der wet juist 
niet uitgebreid mogen worden. Het wil mij 
voorkomen, dat dit ook voortvloeit uit de 
bijzondere regeling in titel III b over de o~t
eigening in het belang V'an de turf- en brum-

kolenvoorziening, welke in art. 76 v verwijst 
naar art. 74, doch afzonderlijk in art. 76 t 
lid 2, het gerechtelijk in bewaring te stellen 
bedrag, wanneer partijen hierover verschil 
van meening hebben, doet vaststellen door 
den President der Rechtbank. 

In deze procedure is de onteigenaar opge
treden als eischende partij. Art. 74 geeft 
daaromtrent geen voorschriften, dus blijven 
de regels van het gewone recht gelden en 
was hooger beroep mogelijk. 

Onderdeel b wil de voorschriften van titel 
I geheel uitschakelen voor toepassing op den 
derden titel en bestrijdt daarmede de vijfde 
rechtsoverweging van het Hof. 

Zooals uit mijn bespreking van onderdeel 
a blijkt, kan ik mij met die opvatting niet 
vereenigen. Er moge door de bepaling om
trent de inbezitneming minder reden zijn 
voor een spoedbehandeling dan bij gewone 
onteigeningen, dit brengt naar mijn oor<.1e~l 
echter nog niet mede, dat van de daarvoor 
geldende bepalingen moet worden afgeweken 
bij de bijzondere vormen van onteigening. 
Aldus ook Jonckers Nieboer (blz. 233) en in 
dien geest - betreffende geheel andere fei
telijke omstandigheden - de Rechtbank te 
's-Gravenhage in haar vonnis van 6 Nov. 
1919 (W. 10587, N. J. 1920, 267). 

M. i . gelden de algemeene bepalingen der 
onteigeningsprocedure ook voor de bijzon
dere vormen, voor zoover deze niet uitdruk
kelijke uitzonderingen daarop bevatten. Ik 
kan dan ook niet toegeven, dat de gronden, 
welke voor de gewone onteigening een af
wijkende regeling geven, n.l. een spoedige 
behandeling der onteigening, zouden ver
vallen alleen reeds door de mogelijkheid van 
inbezitneming bij de bijzondere vormen. 
Juist daardoor wordt nog veel krachtiger in
gegrepen in de belangen van den te ont
eigenen persoon en is een spoedige oplossing 
der moeilijkheden zeer wenschelijk. 

Toegevend, dat in den derden titel ver
wijzingen als in artt. 64, 72a, 88, 100, n6, 
135 en 149 der wet ontbreken, kom ik, die 
bepalingen doorlezend echter tot de slotsom, 
dat die verwijzingen vermeld worden om de 
daarbij dan weer gestelde uitzonderingen op 
de gewone onteigeningsprocedure, scherper 
te doen uitkomen. Elk der in den tweeden en 
volgende titels genoemde bijzondere vormen 
van onteigening noodzaken tot het geven 
van afzonderlijke regels, wanneer men in 
aanmerking neemt hetgeen volgens die 
hoofdstukken onteigend kan worden. Nu 
art. 40 der Wet in art. 74 niet wordt ver
meld, zou daaruit in eischers systeem voort
vloeien, dat de schadevergoeding in geval 
van onteigening bij oorlog niet onderworpen 
is aan de voorschriften tot regeling der ver
goeding gegeven voor de gewone onteige
ning in de artt. 40 vlg. Dit lijkt mij niet te 
aanvaarden. 

Ik ben dus van meening, dat de eerste 
titel, op onteigening krachtens den derden 
titel zoowel formeel als materieel toepasse
lijk is, voor zoover in dien derden titel geen 
uitzonderingen daarop gemaakt zijn. 
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Met de stelling in onderdeel c richt 
eischer zich tegen de tot heden gevolgde 
rechtspraak, door te betoogen, dat tegen het 
interlocutoir vonnis van art. 27 der wet wèl 
hooger beroep mogelijk is. De Hooge Raad 
besliste op 7 Maart 1864 (W. 2569) dat 
geen enkel rechtsmiddel tegen het interlo
cutoir vonnis openstond, behalve in het in 
art. 26 nadrukkelijk genoemde geval en heeft 
m.i. die opvatting steeds gevolgd, b.v. in de 
arresten van 4 Febr. 1925, N. J. 1925 blz. 
443 en van 28 Aug. 1925 N . J. 1925, n13 . 
Een vrijwel volledige · opgave der recht
spraak is te vinden in het proefschrift van 
Mr. van Wijmen, Het Onteigeningsproces 
(Nijmegen, 1945), die zich op blz. no vlg. 
tegen de strekking daarvan keert en bij wiens 
opvatting het middel zich aansluit. 

Ik kan mij met dit middel niet vereeni
gen, omdat, ook al moeten volgens art. 2 der 
Wet de uitzonderingen op de procedure vol
gens Rechtsvordering, in de Onteigenings
wet als afwijkingen zijn vermeld, dit naar 
mijn meening het geval is t. a.v. het hier 
bedoelde hooger beroep tegen een interlocu
toir vonnis. De Wet regelt in de artt. 26, 51 
en 52 zelfstandig de toegelaten rechtsmid
delen en bestrijkt daarmede ook het thans 
besproken geval. 

Onderdeel d van het middel is ongetwij
feld juist. Het Hof zweeg in zijn arrest over 
de reconventioneele vordering, althans het 
wijdt er geen afzonderlijke beschouwing aan. 
Het is moeilijk uit te maken wat hiervan de 
oorzaak is. De geachte pleiter voor eischer 
wees er op, dat het mogelijk is, dat het Hof 
de reconventioneele vordering niet-ontvan
kelijk acht op dezelfde gronden als de con
ventioneele, of wel dat het Hof andere gron
den daartoe aanwezig achtte, welke het dan 
echter niet vermeld heeft. ' 

Mogelijk ook kan een request-civiel tot 
het door eischer in cassatie gewenschte ge
volg leiden, wanneer moet worden aangeno
men, dat het Hof in appèl op dit gedeelte 
van de eisch geen beslissing heeft gegeven, 
of zou er zelfs sprake kunnen zijn van rechts
weigering wanneer het Hof op den geheelen 
eisch in reconventie geen uitspraak heeft ge
daan. 

Ik wil aannemen, dat het Hof om niet na
der in het arrest gegeven redenen ook het 
hooger beroep in reconventie niet-ontvan
kelijk achtte, daarbij lettend op de strek
king van zijn beslissing en meen dat het ar
rest dus vernietigd moet worden wegens ge
brek aan motiveering. 

Ik concludeer op grond van de onderdee
len a en d van het middel tot vernietiging 
van het bestreden arrest, terugwijzing der 
zaak en veroordeeling van verweerder in de 
kosten dezer procedure. 

(N. J.) 

zB November z946. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 artt. 105 en 58, 4e lid. Alg. 
Rijksambtenarenreglement art. 50. Ver
ordeningenblad voor het bezette N ederl. 
gebied 1940 Stuk 26 N°. 137, betr. de 
regeling van de rechtspositie van ambte
naren en overig personeel, enz. Besluit 
Bezettingsmaatregelen, S. E 93 art. 30). 

Ofschoon B. en W . aanvankelijk blijk 
gaven van hun verlangen aan die uit
spraak van het Ambtenarengerecht ge
volg te geven, bewijst de verdere gang 
van zaken toch niet, dat zij in die uit
spraak hebben berust, zoodat het hooger 
beroep van den Burgemeester ontvanke
lijk is. 

Het beroep in eersten aanleg was niet 
gericht tegen een algemeen verbindend 
voorschrift, het besluit van B. en W. in 
het algemeen het betrokken salaris niet 
uit te betalen, maar tegen een besluit 
van die strekking nopens gedaagde al
leen. Dat beroep was dus ontvankelijk. 

De op grond van art. 2 der Verord. 
1940/13 7 (betr. rechtspositie ambtena
ren enz.) uitgevaardigde beschikking 
van den Commissaris-Generaal is een 
bezettingsregeling, welke krachtens art. 
14 van het Besluit Bezettingsmaatrege
len, naar gelang van de ontruiming door 
den vijand van het grondgebied des 
Rijks, in het bevrijde gebied buiten wer
king is getreden. Die beschikking mag 
dus niet geacht worden nimmer :van 
kracht te zijn geweest. Daarom is een 
beroep op art. 30 van het Besluit bezet
tingsmaatregelen in dit geval ongegrond 
en zijn geen termen aanwezig de behan
deling van het verzoek om salarisbeta
ling op te schorten "tot de aangekondig
de wijziging van het Besluit Rechtsher
stel ontslagen ambtenaren ten gemeen
tehuize bekend is". 

De ambtenaar, die zich onttrok aan de 
dreigende krijgsgevangenschap door on
der te duiken, kan niet gezegd worden 
zich ·zonder geldige reden aan den dienst 
te hebben onttrokken. 

Tot de verplichtingen van den amb
tenaar behoort alles, waartoe hij is ge
houden als ambtenaar en ook als burger. 

Uitspraak in zake: 
Het college van B. en W. der gemeente 

Apeldoorn, eischer in hooger beroep, 
tegen: · 

Mr. R. J. de Vries, te Hilversum, gedaagde 
in hooger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat B. en W. van Apeldoorn bij brief 

d.d. II December 1946, 2e afdeeling, no. 37, 
aan Mr. R. J. de Vries te Apeldoorn onder 
meer hebben medegedeeld: 

,,De behandeling van Uw verzoek om uit
betaling van het achterstallige salaris over 
het tijdvak van 1 Juli 1943 tot en met 31 Oc-' 
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-tober 1944 zal worden opgeschort, tot de aan
gekondigde wijziging van het Besluit Rechts
.herstel ontslagen ambtenaren ten gemeente
.huize bekend is. Een in no. 4831 van " De 
-Gemeentestem" afgedrukte circulaire van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
handelende over salarisbetaling aan vroeger 
-ondergedoken personeel verwijst n.l. naar den 
inhoud van dit wiizigingsbesluit"; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Arnhem 
bij uitspraak van 6 Augustus 1946 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen, - het 
,door gedaagde, toenmaals klager, tegen voor
noemd besluit ingestelde beroep gegrond 
.heeft verklaard; dat besluit, voorzoover daar
bij door B. en W. van Apeldoorn is opge
-schort de behandeling van het verzoek van 
Mr. R. J . de Vries om uitbetaling van achter
-stallig salaris als commies 2de klasse in tijde
lijken Dienst bij den Dienst voor Sociale Za
ken dier gemeente, nietig heeft verklaard, 
:respectievelijk nietig heeft verklaard 
de weigering tot uitbetaling van bedoeld sa-
1aris, voorzoover die weigering in voormeld 
besluit of in eenige andere handeling van het 
-college van B. en W . van Apeldoorn is ver-
-vat, en heeft bepaald, dat genoemd college 
alsnog zal besluiten de aan Mr. R. J. de 
Vries voornoemd verschuldigde termijnen 
.zijner wedde over het tijdvak 1 Juli 1943 tot 
1 November 1944 uit te betalen, dan wel te 
-verrekenen; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ver
.zocht, dat het dezen Raad moge behagen het 
besluit (lees: de uitspraak), waarvan be
roep, te vernietjgen en den eisch van klager 
-in eersten aanleg alsnog ongegrond te ver
"klaren; 

0. dat gedaagde op de in de contra-memo
rie gestelde gronden heeft geconcludeerd, dat 
het dezen Raad moge behagen eischer in zijn 
beroep niet-ontvankelijk te verklaren, al
thans dit beroep ongegrond te verklaren en 
<le uitspraak van het Ambtenarengerecht t e 
Arnhem d.d. 6 Augustus 1946 te bevestigen, 
met veroordeeling van eischer in kosten, 
schaden en interessen volgens de wet; . 

In rechte: 
0. dat allereerst moet worden nagegaan of 

eischer ontvankelijk is in zijn hooger beroep, 
hetwelk, blijkens de contra-memorie, door 
-gedaagde wordt ontkend op dezen grond, dat 
<loor den inhoud van den tot gedaagde ge
richten brief d.d. 2g Augustus 1g46 van den 
Directeur van den Gemeentelijken Dienst 
voor Sociale Zaken te Apeldoorn - bij wel
"ken dienst gedaagde gedurende het tijdvak, 
waarover hij uitbetaling van salaris had ver
.zocht, als ambtenaar aangesteld was -
eischer in de door hem thans bestreden uit
spraak heeft berust en mitsdien in zijn hoo-
ger beroep niet-ontvankelijk is; . 

0. dat in dien brief van genoemden Di
recteur gedaagde o.m. is uitgenoodigd zijn 
bankrelatie op te geven of een bankinstelling 
aan te wijzen, dit in verband met het aan 
.dezen toe te kennen achterstallig salaris over 

L. 1946 

de periode 1 Juli 1g43 tlm 31 0ctober 1944 
en mede in verband met de betalingsvoor
schriften van het Ministerie van Financiën, 
waarna voor overschrijving op zijn bankreke-
ning zou worden zorg gedragen; · 

0. dat blijkens de namens eischer ter zake 
gedane mededeeling ter terechtzitting van 
dezen Raad, een overschrijving, als evenbe
doeld, niet heeft plaats gehad en, op een des
betreffend verzoek vanwege het Ministerie 
van Binnenlandsche Zaken, toch alsnog hoo
ger beroep is ingesteld tegen de uitspraak 
van het Ambtenarengerecht van 6 Augustus 
1946 en wel bij beroepschrift, hetwelk is ge
dateerd 2 September 1g46; 

0. dat bij dezen gang van zaken dan ook 
niet kan worden gezegd, dat eischer in de be
doelde uitspraak heeft berust, weshalve de 
door gedaagde aangevoerde grond voor niet
ontvankelijkheid van eischer in zijn hooger 
beroep moet worden verworpen; 

0. dat ook overigens geen reden bestaat 
tot niet-ontvankelijkverklaring van eischer 
in zijn tijdig ingesteld hooger beroep; 
_ 0. dat de raadsman van eischer bij pleidooi 
nog de vraag heeft gesteld of gedaagde in 
zijn in eersten aanleg ingesteld beroep wel 
ontvankelijk was en zijn vordering zich niet 
richtte tegen een algemeen verbindend voor
schrift, te weten het besluit van B. en W . 
om in het algemeen het salaris niet uit te 
betalen, al werd dit besluit door toedoen van 
gedaagde op hem toegepast, terwijl het be
sluit zelf niet onwettig zou zijn geweest; 

0. dat de Raad de eerst gestelde vraag 
bevestigend beantwoordt, vermits het beroep 
was gericht tegen het in bovenbedoelden 
brief van II December 1945 vervatte besluit, 
hetwelk betrekking had op gedaagde als 
ambtenaar in het daarin bedoelde tijdvak en 
betrof de opschorting van de behandeling 
van zijn verzoek om uitbetaling van achter
stallig salaris en daarmede de weigering te 
dien tijde tot die uitbetaling, zijnde niet in 
eenig opzicht gebleken, dat gedaagde toen
maals een vordering heeft ingesteld als ei
schers raadsman vragenderwiis heeft be
toogd; 

0. alsnu ten aanzien van de hoofdzaak, dat 
de beslissing van het onderhavige geding af
hangt van het antwoord op de vraag of het 
in dien brief van II December 1945 vervatte 
besluit, als evenbedoeld , op een der gronden 
aangegeven in artikel 58, lid 1, der Ambte
narenwet 1g2g, kan worden aangetast; 

0. dat in het beroepschrift is gesteld, dat, 
indien eischer reeds op II D ecember I945 in 
stede van zijn beslissing op te schorten een 
definitief besluit had genomen, deze beslis
sing in voor gedaagde ongunstigen zin zou 
hebben moeten uitvallen niet op grond van 
het bepaalde in artikel 16 van het Ambtena
renreglement der gemeente Apeldoorn, doch 
op grond van het feit, dat tijdens de bezet
ting door den Commissaris-Generaal voor 
B estuur en Justitie d.d. 16 Februari 1943 een 
beschikking is uitgevaardigd, waarmede het 
gemeentebestuur van Apeldoorn in kennis 
werd gesteld middels het rondschrijven van 

II 
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· den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, d.d. 24 Fe
bruari 1943, No. 900/R, Afd. Ambtenaren
zaken, betreffende uitkeering bij afwezigheid 
(Verordening No. 127/40, lees: No 137/40) en 
nader middels rondschrijven van dienzelfden 
Secretaris-Generaal d.d. 17 April 1943, No. 
5686/G, Afd. Ambtenarenzaken, betreffende 
uitkeering bezoldiging bij afwezigheid; dat 
die beschikking van den Commissaris-Gene
raal is te beschouwen als een bezettingsrege
ling in den zin van artikel 1 onder 4 en artikel 
I4 van het Besluit Bezettingsmaatregelen" 
(B.B.M.), Stbl. No. E Q.~, en mitsdien naar 
gelang van de ontruiming door den vijand 
van het grondgebied van het Rijk in Euro
pa, in het bevrijde gebied buiten werking is 
getreden; dat echter naar eischers meening 
artikel 30 B.B.M. voor hem een beletsel 
vormt om de gevolgen van deze buitenwer
kingtreding weg te nemen; dat eischer als 
een "bijzondere voorziening", bedoeld in ar
tikel 30, B.B.M., beschouwt het tot op heden 
niet in werking getreden Koninklijk Besluit 
van 20 November 194,;, Stbl. No. F 298 (ar
tikel 8), hetwelk - naar zich laat aanzien -
zal worden vervangen door een wet, waarvan 
het ontwerp (artikel 9) met de Memorie van 
Toelichting bij Koninklijke boodschap van 9 
Mei 1946 aan de Tweede Kamer der Staten
Generaal ter overweging is aangeboden, ook 
al is zulks in de considerans van het Ko
ninklijk Besluit van 20 November 1945, Stbl. 
No. F 298 of genoemd wetsontwerp niet ex
pressis verbis tot uitdrukking gebracht; 

0. te dezen aanzien dat inderdaad door de 
in het beroepschrift aangehaalde brieven van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken mede aan 
het gemeentebestuur van Apeldoorn is ter 
kennis gebracht de beschikking van den 
Commissaris-Generaal voor Bestuur en Ju
stitie d.d. 16 Februari 194:i, volgens den be
wusten brief van 24 Februari 1943 luidende, 
voorzoover ten deze van belang: 

"Op grond van artikel 2 van Verordening 
No. 127/40 (kennelijk is bedoeld No. 137/40) 
betreffende de regeling van de rechtspositie 
(rechtliche und finanzielle Verhältnisse) van 
ambtenaren en overig personeel, alsmede van 
bepaalde beëedigde personen, bepaal ik : 

Indien een der in artikel 1, eerste lid en 
tweede lid sub 1, van genoemde verordening 
vermelde personen zich zonder geldige rede
nen langer dan twee dagen aan den dienst 
onttrekt, mag noch aan hen, noch aan hun 
familieleden of, ten hunnen voordeele, aan 
derden salaris, pensioen of wachtgeld uitbe
taald worden."; 

0. dat de Raad, evenals eischer blijkens het 
beroepsch.rift, die beschikking aanmerkt als 
een bezettingsregeling, als bedoeld in artikel 
1, sub 4, van het Besluit bezettingsmaatre
gelen, welke krachtens het bepaalde in artikel 
14 daarvan - zijnde dezelve niet geplaatst 
in een der daarin sub a, b of c genoemde 
bladen - naar gelang van de ontruiming 
door den vijand van het grondgebied van het 
Rijk in Europa - hetwelk ten tijde van het 

ten deze bestreden besluit met de gemeente 
Apeldoorn reeds geruimen tijd het geval was 
- in het bevrijde gebied, dus ook in de ge-
meente Apeldoorn, buiten werking is ge-
treden; 

0. dat meerbedoelde beschikking van den 
Commissaris-Generaal voor Bestuur en Ju
stitie dus niet krachtens eenige bepaling van. 
het Besluit bezettingsmaatregelen geacht 
wordt nimmer van kracht te zijn geweest en 
dan ook een beroep van eischer op artikel 30 
van het Besluit Bezettingsmaatregelen als 
ongegrond moet worden verworpen, zoodat. 
reeds daarom in het onderhavige geval het. 
treffen van een bijzondere voorziening, als. 
in dat artikel aangegeven, niet vereischt was; 

0 . dat hiermede tevens kan worden voor
bijgegaan aan het in het beroepschrift en bij 
pleidooi voorts te berde gebrachte nopens. 
hetgeen zou passen in vorenbedoelde, door 
den Raad verworpen beschouwingswijze van 
eischer; 

0. dat derhalve voor een opschorting van 
de behandeling van het verzoek van gedaag
de om uitbetaling van het ten deze bedoelde 
salaris "tot de aangekondigde wijziging van 
het Besluit Rechtsherstel ontslagen ambtena
ren ten gemeentehuize bekend is" geen grond 
aanwezig was; 

0. alsnu nog omtrent de vraag, of gedaag
de recht had op salaris als commies 2e klasse 
in tijdelijken dienst bij den Dienst voor So
ciale Zaken der gemeente Apeldoorn over de 
periode 1 Juli 194~ tot 1 November 1944, dat 
de Raad dezelve bevestigend beantwoordt,. 
zulks op de gronden, welke in de beroepen 
uitspraak daarvoor zijn aangevoerd, welke 
gronden de Raad overneemt en tot de zijne 
maakt;* 

* De se tot 12e rechtsoverwegir..gen van 
het Ambtenarengerecht luidden: 

0. dat de grond voor klagers vordering van 
salaris en zijn beroep tegen opschorting of 
weigering eener beslissing daaromtrent te 
zoeken is in art. 16 van genoemd Ambtena
renreglement, in verband met de omstandig_ 
heid, dat klager in de periode, waarop zijn 
vordering betrekking heeft, zijnde van 1 Juli. 
194:i tot 1 November 1944, was (gebleven) 
ambtenaar der gemeente Apeldoorn, immers 
niet was ontslagen of geschorst als zoodanig; 

0. dat volgens het eerste lid van genoemd 
artikel klagers wedde per maand werd uit
betaald, zoodat per 1 November 1944 die
wedde over de geheele periode, dus over 16-
maanden, verschuldigd was geworden, voor 
zoover niet uit het tweede lid voortvloeit, 
dat zijn bezoldiging niet wordt uitgekeerd, 
omdat hij gedurende die periode in strijd met 
zijn verplichtingen opzettelijk heeft nagela
ten, zijn dienst te verrichten; 

0 . wat dit laatste betreft, dat klager welis
waar zijn dienst niet heeft uitgeoefend en 
zich d'.1arvoor ook niet heeft aangeboden, 
doch niet gezegd kan worden, dat zijn opzet 
op dit nalaten zijner dienstvervulling was ge
richt; dat veeleer dit nalaten het gevolg was 
van overmacht door de dreiging van de 
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0. dat de Raad aldus verwerpt de bij plei
dooi aangevoerde grief tegen de negende 
rechtsoverweging der beroepen uitspraak, 
volgens welke tot de verplichtingen van den 
ambtenaar niet slechts behoort hetgeen de 
ambtenaar volgens instructie en opdrachten 
dagelijks moet volbrengen, maar alles waar
toe hij gehouden is als ambtenaar en burger; 

0 . toch dat deze twee laatste woorden 
moeten worden gezien in het licht van de 
beide daarop volgende .rechtsoverwegingen, 
waarmede de Raad zich ook ten volle ver
eenigt, verdienende ten deze aandacht, dat 
de ambtenaar bij het eventueel nakomen 
zijner verplichtingen zich zeer zeker heeft te 
realiseeren of een andere wettelijke plicht 
vereenigbaar is met zijn verplichting als 
ambtenaar, waarmede geenszins - dit naar 
aanleiding van hetgeen eischers raadsman ter 
zake heeft betoogd - het beginsel van amb
telijke wanorde of administratieve chaos 
aanvaard is; 

0 . dat ten aanzien van de beschikking van 
meergenoemden Commissaris-Generaal ook 
geldt, dat gedaagde het als zijn plicht moet 

krijgsgevangenschap, welke hem belette zich 
bij zijn Dienst te vertoonen; 

0 . dat in ieder geval het Ambtenarenge
recht niet bewezen acht, dat in casu vervuld 
is de voorwaarde in bedoeld tweede lid voor 
niet-uitkeering van bezoldiging gesteld, dat 
het opzettelijk nalaten der dienstverrichting 
door den ambtenaar moet zijn gedaan "in 
strijd met zijn verplichtingen"; 

0 . dat toch tot die verplichtingen niet 
slechts behoort, hetgeen de ambtenaar vol
gens instructie en opdrachten dagelijks moet 
volbrengen, maar alles waartoe hij gehouden 
is als ambtenaar en burger; 

0. dat de zeer bijzondere omstandigheden, 
in welke Nederland destijds verkeerde, mede 
brachten, dat de bedoelde verplichtingen niet 
steeds onderling vereenigbaar waren; dat, wat 
klager betreft, dit geval zich voordeed t_en 
aanzien van de vervulling van zijn gewone 
taak eenerzijds en anderzijds de plicht, om 
zich, ten nutte van het land en overeenkom
stig hetgeen hij als den wil der wettige Re
geering mocht aannemen, te onttrekken aan 
de dreigende krijgsgevangenschap door zich 
verborgen te houden; 

0. dat het Ambtenarengerecht niet aan
neemt, dat klager, door deze laatste ver
plichting boven de eerste te doen gelden, in 

. strijd met zijn verplichtingen opzettelijk 
heeft nagelaten ziin dienst te verrichten; dat 
derhalve het tweede lid van art. 16 voormeld 
niet van toepassing is; 

0. dat verweerders mitsdien, in strijd met 
het eerste lid van dezelfde reglementsbepa
ling, in gebreke zijn gebleven de termijnen 
van klagers wedde als gemeenteambtenaar 
over meergemeld tijdvak te voldoen en ten 
onrechte hebben besloten, hun beslissing 
hieromtrent op te schorten tot tijd en wijle, 
dat een aangekondigde wijziging van het Be
sluit Rechtsherstel ont_slagen ambtenaren 
,,ten gemeentehuize bekend is". 

gevoelen om, overeenkomstig hetgeen hij als 
den wil der wettige regeering mocht aanne
m en, zich te onttrekken aan de dreigende 
krijgsgevangenschap door onder te duiken 
en dus ook niet gezegd kan worden, dat hij 
zich zonder geldige reden aan den dienst 
heeft onttrokken; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
uitspraak, waarvan beroep, waarbij het be
streden besluit terecht in strijd werd geacht 
te zijn met art. I6, lid 1, van het Algemeen 
Ambenarenreglement der gemeente Apel
doorn, moet worden bevestigd, met dien ver
stande dat in de derde alinea van derzelver 
dictum moeten vervallen de woorden "of in 
eenige andere handeling", vermits het te 
dezen aanzien betreft het besluit, houdende 
weigering tot uitbetaling van het bedoelde 
salaris ; 

0 . dat gedaagde alsnog in zijn bij contra
memorie in hooger beroep gedane vordering 
tot veroordeeling van eischer in kosten, 
schaden en interessen volgens de wet niet
ontvankelijk moet worden verklaard reeds op 
dezen grond dat dezelve, wat daarvan zelfs 
overigens zij, niet bij klaagschrift is gedaan; 

R echtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart gedaagde niet-ontvankelijk in 

zijn bij contra-memorie in hooger beroep ge
dane vordering tot veroordeeling van eischer 
in kosten, schaden en interessen volgens de 
wet; 

Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 
met dien verstande dat in de derde alinea van 
derzelver dictum worden geschrapt de woor
den "of in eenige andere handeling". 

(A.B.) 

25 November 1946. UITSPRAAK van d en 
Centralen Raad van Beroep (Politiebe
sluit 1945 artt. 3 en 4). 

D e burgemeester van M. was, mede 
krachtens het bepaalde bij art. 3, aanhef 
en onder b, van het Politiebesluit 1945, 
op 26 April 1946 het bevoegde orgaan 
voor het verleenen van ontslag aan een 
agent van politie dier gemeente. 

Het ambtenarenreglement gemeente
politie van M . is niet krachteloos gewor
den ingevolge het Politiebesluit 1945 of 
een ingevolge dat Besluit uitgevaardigd 
rechtsgeldig voorschrift. 

Uitspraak in zake: 
H . v. d. H ., te Maastricht, klager 

tegen: 
den Burgemeester van Maastricht, ver-

weerder. 

D e Cent rale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Burgemeester van Maastricht bij 

besluit van 26 April 1946 aan H. v. d . H . met 
ingang van 1 Mei 1946 ontslag heeft ver
leend als agent van politie 2e klas; 

0. dat het Scheidsgerecht voor gemeente
ambtenaren te Maastricht bij uitspraak van 
17 Juni 1946 - naar welker inhoud hierbij 
wordt verwezen - het beroep van H. v. d. 
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H. tegen dat besluit ongegrond heeft ver
klaard, heeft beslist, dat dat besluit terecht 
is genomen en het heeft gehandhaafd; 

0. dat H. v. d. H. tijdig van die l,litspraak 
in beroep is gekomen en bij klaagschrift op 
grond van het daarbij aangevoerde heeft ge
concludeerd tot vernietiging van die uit
spraak en (tot nietigverklaring) van dat be
sluit; 

In rechte: 
0 . dat mede krachtens het bepaalde bij ar

tikel 3, aanhef èn onder b, van het Politiebe
sluit 1945 de Burgemeester van Maastricht 
op 26 April 1946 was het bevoegde orgaan 
voor het verleenen van ontslag aan een agent 
van politie dier gemeente, gelijk klager toen 
was; 

0 . dat het Scheidsgerecht voor gemeente
ambtenaren van Maastricht zich op goeden 
grond bevoegd heeft geoordeeld als Commis
sie van Beroep voor de ambtenaren der Ge
meentepolitie kennis te nemen van het be
roep, dat klager tegen het ontslagbesluit bij 
die beroepsinstantie had ingesteld; 

dat dat oordeel berustte op het bepaalde 
bij de artikelen 63 en 73 van het Ambtena
renreglement Gemeentepolitie van Maas
tricht; 

dat deze Raad zich met dat oordeel veree
nigt, omdat niet gezegd kan· worden, dat dit 
Reglement, dat van gemeentewege niet is af
geschaft of geschorst, krachteloos zou zijn 
geworden ingevolge bovengenoemd Politie
besluit 1945 of een ingevolge dat Besluit uit
gevaardigd rechtsgeldig voorschrift; 

0. dat deze Raad dus nu in eersten en eerii
gen aanleg het onderhavige geschil moet be
rechten en daartoe het bestreden besluit -
dat deze Raad wil opvatten, nu van het te
gendeel niet blijkt. als een strafbesluit -
moet toetsen aan de drie gronden, vermeld in 
artikel 58, eerste en tweede lid, der Ambte
narenwet 1929, enz. 

(A. B .) 

28 November z946. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Armenwet artt. 66 en 67) . 

Art. 67 Armenwet sluit niet uit, dat 
de rechter bij het geven van een be
schikking reeds aanstonds voorschrijft, 
dat zij een bepaalde wijziging zal onder
gaan, indien een bepaalde verandering 
in de omstandigheden zal intreden, in 
welk geval uit den aard der zaak de wij
ziging gewettigd moet zijn door die be
paalde veranderde omstandigheden. 

De beslissing der Rechtbank, waarbij , 
zonder dat daarvoor eenige grond wordt 
aangegeven, wordt bepaald, dat de be
schikking (het verhaal) eerst zoude in
gaan op den dag dier beschikking, wordt 
vruchteloos in cassatie aangevallen, daar 
de wet geen redengeving voorschrijft en 
den rechter vrijlaat in het vaststellen 
van het periodiek bedrag van het ver
haal en van het tijdvak, waarover dit zal 
plaats vinden. 

Anders conclusie O .M. 

VERZOEKSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
Het Bestuur der Burgerlijke Instelling 

voor Maatschappelijken Steun te Amster
dam, adv. Mr. W. Blackstone; 

Requestrant heeft zich, overeenkomstig 
art. 64 lid r sub r 0 jis artt. 65 en 66 der 
Armenwet, gewend tot den Kantonrechter 

. te 's-Gravenhage met verzoek ten laste van 
G. A. B., een beschikking te wijzen als in 
evengenoemde wetsartikelen bedoeld, zulks 
_tot verhaal van door requestrant, geduren
de het tijdvak van rr November 1943 tot en 
met 25 Mei 1945, aan B.'s van tafel en bed 
gescheiden echtgenoote H. v. E. en haar drie 
kinderen verleende ondersteuning. 

De Ka1,tonrechter heeft op r6 April 1946 
dienovereenkomstig beschikt, daarbij de in
houding en uitkeering vaststellend op f 7.50 
per week, totdat een bedrag van in totaal 
f 514.45 zal zijn aangezuiverd en bepalende, 
dat deze beschikking ingaat op r6 April 
1946. 

Op het door B. ingesteld appèl heeft de 
Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage, bij be
schikking van II September 1946, de be
schikking van den Kantonrechter ten deele 
vernietigd. 

Requestrant gevoelt zich door deze appèl
beschikking bezwaard en komt daarvan 
hierbij in cassatie bij Uwen Raad. 

De Rechtbank heeft, voor zoover hier 
van belang, overwogen en beslist als volgt: 

,,0. dat de behandeling in hooger be
roep tot geen andere beslissing heeft geleid 
dan door den Kantonrechter genomen m .d.v. 
dat appellant's verplichting behoort op te 
houden, zoodra hij voor zijne kinderen eene 
uitkeering moet opbrengen waaronder be
grepen het inhalen van eventueele achter
stand en dat de beschikking zal ingaan op 
he'.ien; 

Rechtdoende en beschikkende: 
Vernietigt de beschikking door den Kan

tonrechter te 's-Gravenhage, d.d. r6 April 
1946 tusschen partijen te dezer zake gewe
zen, doch slechts voor zooverre de inhou
ding en uitkeering tot het totale bedrag van 
f 514.45 is gelast zonder meer; 

Bepaalt, dat die inhouding en uitkeering 
slechts van kracht is zoolang geen uitkee
ring ten b ehoeve zijner kinderen van appel
lant zal worden gevorderd. 

Bepaalt dat de beschikking zal ingaan op 
heden; 

Bevestigt de beschikking voor het ove
rige." 

Dus doende heeft de R echtbank geschon
den, althans verkeerd toegepast, de artt. 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 72, 73 Armenwet, 280, 
285b, 285c, 301, 376, 378, 384a, 384b B. W. 
en artt. 48, 332, 345, 828a Rv. 

Immers: 
r . Ten onrechte oordeelt de Rechtbank, 

dat B.'s verplichting behoort op te houden 
zoodra hij voor zijne kinderen eene uitkee
ring moet opbrengen enz. 

Indien B , in de toekomst eene uitkeering 
voor zijn kinderen zou moeten opbrengen, 
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zou dit aanleiding kunnen zijn voor een wij
ziging der verhaalsbeschikking overeenkom
stig art. 67 lid r der Armenwet. Of en in 
hoeverre zoodanige wij ziging op dien grond 
inderdaad geboden zou zijn, zou dan echter 
onder m eer afhangen van het bedrag der 
voor de kinderen te betalen uitkeering, als
mede van B.'s overige financieele omstan
digheden , zooals die dàn zouden zijn. Het 
enkele feit, dat B . een, nog geheel onbepaal
de, uitkeering voor de kinderen zou moeten 
betalen, wettigt echter uiteraard niet een 
automatisch t;indigen van requestrants ver
haal. 

In het dictum van hare beschikking gaat 
de Rechtbank zelfs nog een stap verder 
door te bepalen, dat de " inhouding slechts 
van kracht is zoolang geen uitkeering ten 
behoeve zijner kinderen van appellant 
zal worden gevorderd". 

Het behoeft, naar requestrants meening, 
geen betoog, dat de enkele vordering eener 
uitkeering voor de kinderen, zonder dat 
zelfs nog zou vaststaan, dat deze vordering 
terecht wordt ingesteld, geen reden kan zijn 
om in requestrants verhaalsaanspraken wij
ziging te brengen, laat staan deze zonder 
meer te doen wijzigen. 

2. Ten onrechte bepaalt de Rechtbank, 
in afwijking van de beslissing van den Kan_ 
tonrechter, dat de beschikking [ waarmede 
bedoeld zal zijn het verhaal] zal ingaan op 
den datum, waarop zij hare appèlbeschik
king geeft. Eenige motiveering voor deze 
beslissing is niet te vinden. 

De Rechtbank handhaaft het door den 
Kantonrechter vastgestelde verhaalsbedrag 
ad f 7.50 per week. Van eenige wijziging van 
B.'s financieele of andere relevante omstan
digheden tusschen de data der twee beschik
kingen blijkt niet. Aangenomen moet dus 
worden, dat ook reeds op den datum -; .. n 
's Kantonrechters beschikking een verhaal 
ad f 7.!',o per week juist en gemotiveerd was. 

Maar dan was er voor de Rechtbank ook 
geen grond om - nog wel ambtshalve -
den datum van ingang van het verhaal te 
verschuiven. 

Het enkele feit, dat van de beschikking 
van den Kantonrechter door B. was geap
pelleerd. mits t en deze natuurlijk relevantie : 
met name uit art. 67 lid 1 der Armenwet, 
ingevolge welke bepaling alle verhaalsbe
schikkingen bij voorraad en op de minuut 
uitvoerbaar zijn, immers blijkt, dat de wet 
aan het aanwenden van een rechtsmiddel op 
zichzelf geen invloed op het verhaal wil zien 
toegekend. 

Op bovenstaande gronden wendt reques
trant zich tot Uwen Raad m et het eerbiedig 
verzoek de aangevallen beschikking te ver
nietigen met zoodanige verdere beslissing 
als Uw R aad zal vermeenen te behooren. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

0. dat het eerste middel zich keert tegen 
de overweging der Rechtbank, dat appel
lant's verplichting behoort op te houden zoo
dra hij voor zijne kinderen eene uitkeering 

moet opbrengen, waaronder begrepen het 
inhalen van eventueelen achterstand, waarna 
zij rechtdoende, beschikt, dat de inhouding 
en uitkeering waartoe zij evenals de Kan
tonrechter appellant veroordeelt , slechts van 
kracht is, zoolang geen uitkeering ten be
hoeve zijner kinderen van hem zal worden 
gevorderd; 

0. dat de Rechtbanlc op deze wijze het 
einde der inhouding en uitkeering laat af
hangen van de nog volkomen onzekere ge
beurtenis, dat B . een uitkeering voor zijn 
kinderen moet opbrengen, ja zelfs van het 
feit, dat een dergelijke uitkeering van hem 
gevorderd zou worden; 

dat verzoeker zich hiertegen terecht ver
zet, daar in de vaststelling van een afzonder
lijke uitkeering t en behoeve der kinderen, 
wellicht een grond gelegen kan zijn tot wij
ziging van de thans gegeven verhaalsbe
schikking, doch hierop niet vooruit geloopen 
kan worden, nu art. 67 der Armenwet daar
toe den weg wijst; 

0. wat het tweede middel betreft, dat de 
Rechtbank bepaald heeft. dat de beschik
king (d.w. z. het verhaal) zal ingaan op den 
dag harer beslissing op het hooger beroep , 
n.l. n September 1g46, zulks in afwijking 
van de uitspraak des Kantonrechters, die 
als aanvangsdatum 16 April 1946 stelde; 

0. dat de Kantonrechter heeft beslist, dat 
op B . vanaf 16 April 1g46 een verhaal van 
f7.50 per week juist was, en de Rechtbank 
de beschikking van den Kantonrechter be
vestigd heeft, behalve ten aanzien van het 
punt genoemd in het eerste middel en van 
den datum van ingang; 

dat de Rechtbank in haar beschikking 
geen gronden vermeldt voor de wijziging van 
den datum van ingang, en nu niet blijkt van 
verandering van B.'s financieelen toestand 
in het tijdvak gelegen tusschen beide uit
spraken , zij door haar bevestiging kennelijk 
den vermogenstoestand door den Kanton
rechter iuist beoordeeld acht; 

dat hiervan uitgaande en gezien art. 67 
lid ., der W et de Rechtbank een onjuisten 
datum van aanvang bepaald heeft; 

Concludeert tot vernietiging der beschik
king t en aanzien der beide genoemde punten, 
met beoaling, dat de inhouding en uitkee
ring zullen ingaan op 16 April 1g46, met last 
tot kostelooze behandeling dezer beschik
king. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. omtrent de eerste grief van het m id

del: 
dat art. 67 Armenwet de mogelijkheid 

opent, dat beschikkingen van den rechter 
betreffende periodieke uitkeeringen op 
grond van veranderde omstandigheden wor
den gewijzigd; 

dat dit evenwel niet uitsluit, dat de rech
ter bij het geven van eene beschikking reeds 
aanstonds voorschrijft, dat zij een bepaalde 
wijziging zal ondergaan, indien een bepaal
de verandering in de omstandigheden zal 
intreden, in welk geval uit den aard der 
zaak de wijziging gewettigd moet zijn door 
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die bepaalde veranderde omstandigheden· 
dat het middel betoogt, dat zulks te~ 

deze niet het geval is, omdat het automa
tisch eindigen van het verhaal niet gewettigd 
zou worden door het feit, dat van B . een 
geheel onbepaalde uitkeering voor zijn kin
deren zou worden gevorderd; 

_dat deze s~elling feitelijken grondslag 
m,st, omdat btJ raadpleging van het proces
verbaal van het verhoor ter raadkamer van 
de Rechtbank - welk stuk in haar beschik
king is overgenomen - duidelijk is, dat de 
R echtbank met het vorderen v an een uit
keering voor de kinderen bedoelt het exe
cuteeren van het bevel van den rechter 
waarbij B . ter gelegenheid van de voorzie~ 
ning in de ouderlijke macht na uitgesproken 
scheiding van tafel en bed werd veroordeeld 
om ten behoeve van zijn drie kinderen f 1 s 
per week te betalen; 

dat deze grief dus faalt; 
0 . omtrent de tweede grief: 
dat ~e Kantonrechter bij beschikking van 

16 Apnl 1946 heeft beslist, dat zij , die loon 
of andere periodieke inkomsten aan B. ver
schuldigd zijn, daarvan zullen inhouden en 
aan verzoeker uitkeeren een bedrag van 
f 7.~o per week, met bepaling dat die be
schikking op 16 April 1946 zal ingaan; 

dat de Rechtbank zonder daarvoor eenigen 
grond te geven heeft bepaald, dat de be
schikking eerst zoude ingaan op II Sep
tember 1946; 

dat het middel deze beslissing vruchteloos 
aan~~lt, daar de wet geen redengeving voor
schnJft en den rechter vrijlaat in het vast
stellen van het periodiek bedrag van het 
verhaal en van het tijdvak waarover dit zal 
plaats vinden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

ilB N ovember 1946. ARRE ST van den H oo
gen Raad. (R. 0 . art. 69). 

Door h et hooger beroep tegen h et 
eindvonnis der R echtb., waarbij de 
oorspr. eischer niet-ontvankelijk was 
verklaard, werd de zaak in haar vollen 
omvang aan h et oordeel van h et H of 
onderworpen. 

H et Hof mocht zich dus niet ten deele 
aan die taak onttrekken door slechts een 
oordeel over de beslissing van de R echtb. 
ui t t e spreken e n den eischer t ot getui
genbewijs toe t e laten, doch daarna de 
zaak naar de R echtb. t erug t e wijzen t er 
ve rder e ber echting en afdoening . Hier
aan zou niet afdoen, indien beide par
tijen van h et H of zouden gevorderd h eb
ben , dat de zaak zou worden t erugge
w ezen. 

Proceskosten in cassatie (afw ijkend 
concl. O.M.). 

D e N.V. E erst e Rotte rdamscbe Mij. van 
Verzek ering t egen Ongevallen , gevestigd te 
R otterdam, eischeres tot cassa tie van een op 
14 D ecember 1945 door h et Gerechtshof t e 
's-Gravenhage tussch en partijen gewezen 
arrest, a dv. Mr. J . J. K oeleman, 

t egen : 
J . H . C. M. Bierens, wonende t e Tilburg, 
ve rweerde r in cassatie, niet ve rschen en. 

De H ooge Raad, enz.; 
0. dat uit h et bestreden a rrest blijkt: 
dat Bie rens de v ennootschap h eeft gedag -

vaard voor de Arr.-Rechtba nk te R otter
dam en va n h aar zeker e bedragen h eeft ge
vorderd t er zake van een overeenlwmst van 
ongevallenverzek e ring; 

dat de R echtbank bij vonnis van 8 D e
cember 1943 B ier ens niet-ontvankelijk h eeft 
verklaard in zijn vordering op g rond dat 
hij in s t rijd m et a rt. 8 der ove reenkomst 
onware inlichtingen betreffende het on ge
val had vers t rekt; 

0 . da t h et H of op het beroep van Bierens 
bij h et bestreden arrest h et vonnis h eeft 
verniet igd. Bier ens tot ge tuigenbewijs h eeft 
toegela t en en de zaak naa r de R echtba nk 
h eeft t eruggewezen, t en einde m et inacht
n eming van 's H ofs besliss ing t e worden be 
r echt en a fgedaan; 

dat h et H of daarbij h eeft overwogen: 
"dat a ppellant's eerste g r ief aldus kan 

worden sa m engeva t , da t de R echtbank t en 
onrechte van oordeel is gew eest, da t ap
pellant's onvolledige en onwa r e inlichtingen 
omtrent h et ongeval aan geïntimeerde h eeft 
vers trekt ; 

da t deze g rief gegr ond is; 
da t immers appellant in appèl h eeft ge

steld, da t hij. nog voorda t R ombouts en 
Appel, als gemachtigden va n geïntimeerde, 
h em voor onderzoek va n het ongeval be 
zochten, r eeds aan den a gent van geïnti
m eerde, K o nings, de volledige en juiste toe
dracht va n h et ongeval ha d m edegedeeld, 
met name dezen h et optreden van Schouten 
en Kra lingen ha d verteld en dat Konings 
toen een aanvulling va n de, daags na h et 
ongeva l door a ppella nt's vader gedane aan
g ifte, niet n oodig oordeelde; 

dat, indien dit feit zoude k omen vast t e 
staan, a ppella nt geacht m oet worden, aan 
h et bepaalde van art. 8 t e h ebben voldaan· 

dat geïntimeerde appellant's stellin g ech~ 
ter h eeft ontkend, zooda t deze moet wor
den toegela t en om haar overeenkomstig zijn 
aanbod door getuigen te bewijzen ; 

dat a ppella nt h eeft v erzocht, dat in dit 
geval de zaak worde t eruggewezen naar de 
R echtbank, t en einde m et inachtneming van 
's Hofs beslissing v erder t e worden berecht 
en afgedaan, daar anders een instantie aan 
appella nt zoude worden ontnomen en dit 
verzoek , nu g ïntimeerde zich te dien aan 
zien aan 's H ofs oordeel h eeft gerefereer d, 
voor inwillig ing vatbaar is ;" 

0. da t de vennootscha p h et a rrest aan
valt m et h et navolgende middel van cas
satie : 

S. , a lthans v . t . van de a rtt. 168 Grond
wet , 20, 66 en 69 R. 0., 45, 48, 59, 103, 
199, 200, 329, 331, 343, 347, 353, 3~4 . 
355. 356, 357 en 358 Rv., 14 A. B. , 1371, 
1372 en 1373 B. W. doordien het Hof de 
zaak h eeft t eruggewezen naar de Recht
bank, t en onrechte, omdat den Hove het 
vonnis van de R echtbank - een eindvon-
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nis, waartegen appèl onbeperkt wa s inge
steld - t er beoordeelïng was voorgelegd, 
waardoor h et H of de hoofdzaak in haar vol
len om vang had t e beoordeelen en t e be
slis sen en h et deze niet , op welk en g r ond 
·da n ook, t ot h ouden va n getuigenverhoor 
m ocht t erugwijzen naar den r echter van 
eersten aanleg, kunnende h et hiertoe door 
·den nu-verweerder gedaan , niet op de wet 
gegrond, zelfs op onjuisten g r on dslag geba
·seerd, ver zoek en de h ierop gevolgde r eferte 
-van d e nu eisch er es in elk geva l deze t erug 
wijzing niet r echtvaardigen, daar geene 
"handelingen - of zelfs over eenkomsten -
·van pa rtijen hare kracht kunnen ontnem en 
.aan de betreffende wetsbepa lingen , die, a ls 
r egelende de absolute compet entie va n den 
r echter. betrekking h ebben op de open ba1e 
orde, zoodat hiervan slechts mag wor den 
-afgewek en in de geva llen , waarin de wet 
zulks uitdrukkelijk toestaat, waartoe h et on 
derhavige niet behoort, klemmende dit a r
g um ent t e m eer hierom, omda t de geda ne 
Tefert e n iet a nders bet eek ende, da n da t aan 
h et H of de beslissing op dit niet op de wet 
-st eunend verzoek w erd over gela t en , m et in
achtneming van de dwingende wettelijke 
voorschriften en bepalingen , ten d eze va n 
·t oepassing, t erwijl er ook geen spra ke va n 
is, da t d e nu-verweerder , door nie t t erug 
wijzing der zaak, va n een e insta ntie zou 
worden ber oofd, daar hij een e volledige in
·s ta n tie, beslot en m et een eindvonnis, h eeft 
geha d, zooda t , indien h et H of bedoeld 
mocht h ebben hierdoor - of m ede hier
-door - zijn e beslissing t e m otiveer en , deze 
motiveerin g niet begrijpelijk is, a lthans deze 
"beslissing niet ka n dragen; 

0. aangaande h et middel : 
dat door h et ingest elde h ooger ber oep 

t egen h et eindvonnis van de R echtba nk, 
waa rbij de vordering van Bier ens niet-ont
·vankelijk was verklaard, de zaak in haa r 
-vollen omva ng aan h et oordeel va n h et H of 
werd onderworpen en h et H of zich dus niet 
t en deele aan die taak m ocht onttrekken 
door slechts een oordeel over de beslissing 
·van de R echtbank uit t e sprek en en Bier ens 
·t ot g etuigenbewijs t oe t e la t en, doch daarna 
de za a k naar de R echtba nk t erug t e wijzen 
i:er verdere ber echting en afdoening ; 

dat daa raan niet zou afdoen, indien - in 
·h et midden gela t en, of zich dit geval t en 
deze voordeed - beide partijen van h et 
Hof zouden gevorderd h ebben , dat de zaa k 
naar de R echtbank worde t eruggew ezen , 
-omdat pa rtijen de aa n den appèl rechter 
door de wet opgedragen taa k niet vermogen 
i:e wijzigen , .ten zij in de gevallen waarin de 
wet - zooals in de a rtt. 355 t ot 357 Rv. -
dit u itdrul{k elijk toestaat ; 

dat mitsdien h et middel k lagende over 
schending van art. 69 R. 0 . gegrond is; 

O. da t Bierens w eliswaar in cassatie de 
'beslissing van h et H of niet h eeft v erdedigd, 
i""h hij deze in hooger beroep door zijn 

-verzoek h eeft uitgelokt, terwijl de vennoot
schap in hooger beroep h eeft aangevoerd 
dat h et ver zoek geen steun vindt in de wet 
en zich aan h et oordeel van h et H of heeft 
:gerefer eerd, weshalve Bierens in cassa tie 

als de in h et ongelijk gestelde pa rtij in de 
k osten der voor ziening m oet worden ver
oordeeld; 

Vernietigt h et arrest door h et Ger echts 
hof t e 's -Gravenhage tussch en partijen ge
wezen , voorzoover daarbij de zaak naar de 
R echtba nk is t eruggew ezen ; 

Verwijst de zaak naar da t H of t er ver
der e behandeling en beslissing m et inacht
n em in g· va n dit arrest; 

Veroordeelt Bier ens in de kosten op de 
voor ziening in cassatie geva llen . (Sa laris 
f 400 ) . 

Con clusie Adv.-Gen eraa l R ombach: 

Post alia: 
H et middel acht ik deugdelijk . 

Volgen s U w va ste jurisprudentie (arrest en 
van 22 Nov . 1928 W . 11925 N .J . 1929 pag . 
147, 11 Nov. 1937 N.J. 1938 no. 2, 24 Nov. 
1 938 N.J. 1939 no. 397, 10 Nov. 1939 N.J. 
1940 no. 849 ) was een t erugwijzing der zaa k 
naar de R echtbank t er ber ech t ing en afdoe 
ning in strijd m et a rt. 69 R.0., dat immers 
aan h et H of h et oordeel in hooger beroep 
van de daaraa n onderworpen vonnissen door 
de R echtba nk in burgerlijke zaken gewezen 
opdraagt. Door een onbeperkt ingesteld ap
pèl t egen een eindvonnis der R echtba nk 
wordt een zaak in haa r geh eel aan h et Hof 
t er ber echting onderworpen. Een t erugwij
zing ka n plaa ts vinden als r ogatoire com
missie t ot h et h oor en van getuigen , maa r een 
t erug wijzing t er afdoening is m et genoemd 
voorschrif t niet t e rijmen. 

Dat verweerder een uitdrukkelijk v er zoek 
h eeft gedaan en eischer es t egen inwillig ing 
van dit ver zoek geen bezwaar h eeft ge
maakt, deed niet t er zake omdat de a bsolute 
com pet entie der r echterlijke macht een t er 
r ein is, waar pa rtijen door hun bijzondere 
wensch en en processueele houding geen in
breuk op kunnen maken, t en zij in de bepaal
delijk door de wet genoemde geva llen, 
waartoe h et onderhavige niet behoort. Dat 
aan verweerder een instantie w erd ontno
m en bij dezen gang van zaken is; fe it elijk on
juist. 

Ik concludeer t ot ver n ietig ing van h et a r
r est, voor zoover daarbij de zaak is t erugg e
w ezen naar de R echtbank en t ot verwijzing 
der zaak naar h et Gerechtsh. t en einde haar 
m et inachtneming van Uw uitspraak verder 
af t e doen zulks m et bepaling dat de kosten 
der cassatie gedragen zullen worden door 
de partij, d ie t en slotte in deze zaak in het 
ongelijk za l worden gesteld. (N. J.) 

29 N ov em ber 1946. ARREST van den H oo
gen Raad. (W et Lager -Onderwijs 1920 
artt. 73, 79, 82). 

In h et onderhavige geval is a rt. 79 
L. 0 .-wet 1920 niet v oor over eenkom
stige toepassing" (art. 82 ) vatbaar. Van 
verva llen van de waarborgsom kan dus 
geen sprake zijn. 

De Gemeente 's-Gravenhage, eischeresse 
tot cassatie van een op 13 December 1943 
door het Gerechtshof te 's-Gravenhage t us -



29 NOVEMBER 168" 

schen partijen gewezen arrest (N. J. 1944/ 
45 No. 658; Red.), adv. Mr. C. R. C. Wij
ckerheld Bisdom, 

tegen: 
de Roomsch Katholieke Schoolvereeniging 
der Parochie van den Heiligen - Jozef te 
's-Gravenhage, gevestigd aldaar, verweer
ster in cassatie, arlv. Mr. J. R . H. van 
Schaik. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat de Gemeente de Schoolvereeniging 

heeft gedaagd voor de Arr.-Rechtbank te 
's-Gra venhage, daarbij stellende: 

"dat de- Schoolvereeniging zich op 27 
April 1921 heeft gewend tot de Gemeente 
met de volgende aanvrage: 

,,,,dat zij teneinde de mogelijkheid te 
openen een zevende leerjaar aan elk der 
bestaande bijzondere scholen voor gewoon 
lager onderwijs aan de van der Duijnstraat 
no. llu te verbinden, elke dezer scholen 
zou wenschen te doen uitbreiden met één 
leslokaal, terwijl zij voor een gemeenschap
pelijk ~ebruik door beide scholen tevens 
een gymnastiek- en een teekenlokaal bij de 
scholen zou willen doen bouwen; 

dat zij in verband daarmede verklaart· 
le. dat de kosten daarvan, met inbe

grip van die voor de eerste inrichting, wor
den geschat op f 82,000; 
, 2e. dat zij zich verbindt, om, voordat 
met den bouw wordt aangevangen, a ls 
waarborgsom een bedrag, gelijkstaande 
met vijftien ten honderd van de verbou
wingskosten, in de gemeentekas te storten; 

Redenen, waarom zij verzoekt de voor 
die verbouwing benoodigde gelden uit de 
gemeentekas te mogen ontvangen;"" 

"dat de Gemeente deze aanvrage heeft 
ingewilligd, en de Schoolvereeniging a ls 
waarborgsom in de Gemeentekas een be
drag heeft gestort, dat, in verband met het 
feit, dat de kosten als in de aanvrage be
doeld, minder hebben bedragen dan het 
g·eschatte bedrag, uiteindelijk gesteld is op 
f 10,821.75: 

,,dat door de Gemeente over deze waar
borgsom rente is betaald aan de Schoolver
eeniging op den voet van het bepaalde in 
:ut. 79, 5 Lager-Onderwijswet 1920; 

"dat volgens art. 79, 2 dier Wet, indien 
de school gedurende drie achtereenvolg-en·
de jaren bezocht wordt door minder dan 
het twee-derde gedeelte van het aantal 
leerlingen, waarvoor zij volgens de opgave, 
bij de aanvrage overg·elegd, bestemd was, 
van de waarborgsom zpodanig gedeelte aan 
de gemeente vervalt als wordt uitgedrukt 
door eene breuk, waarvan de teller is het 
getal, dat aanwijst het verschil tusschen 
het aantal leerlingen., waarvoor de school 
bestemd was, en het gemiddelde aantal 
leerlingen in die drie jaren, en dé noemer 
het g·etal, dat aanwijst !)et aantal leerlin
gen, waarvoor de school bestemd was; 

"dat in een geval als het onderhavige a ls 
"het aantal leerlingen, waarvoor de school 
bestemd was" in den zîn van art. 79, 2 · La-

ger-Onderwijswet 1920 geldt h et op het tijd
stip van de aanvrage laatstelijk opgeno
men totaal aantal leerlingen der school, 
welk aantal voor de hier bedoelde schoor 
aan de van der Duijnstraat no. llu be
draagt 473; 

"dat over de periode van 16 Juni 1931 tot 
16 Juni ln34 het gemiddeld aantal leerlin-
gen derzelfde school minder dan 2/3 van. 
473, doch meer dan ½ van 473 bedroeg, het 
gemiddeld aantal leerlingen over voormeld'. 
tijdvak bedroeg 261.33; 

,,dat mitsdien op 16 Juni 1934 van de
waarborgsom aan de Gemeente is vervallen. 

473 - 261.33 
een bedrag van-- ----

473 = f 4842.79; 

X f 10,821. 75-

,,dat de gemeente evenwel over het als: 
voormeld vervallen gedeelte van de waar
borgsom aan de Schoolvereeniging rente· 
heeft betaald op den voet van art. 79, 5. 
Lager-Onderwijswet 1920 over het tijdvak 
na 16 Juni 1934 tot en met 30 Juni 1938,. 
tot een bedrag van in totaal f 1216.26: 

,,dat deze betaling onverschuldigd ·is ge
schied, en de Gemeente gerechtigd is het. 
betaalde bedrag terug te vorderen;'' 

dat de Gemeente op die gronden heef t: 
gevorderd: 

a. dat worde verstaan, dat van de door
de Schoolvereeniging gestorte . waarborg
som op 16 Juni 1934 aan de Gemeente is: 
vervallen een bedrag van f 4842. 79; 

b. de Schoolvereeniging worde veroor
deeld om aan de Gemeente te betalen. 
f 1216.26 met rente van den dag der dag
vaarding af; 

dat de Sohoolverceniging heeft aange
voerd: 

,,dat het hier heeft betroffen een uitbrei
ding respectievelijk verbouwing van de· 
school aan de van der Duijnstraat, welke· 
school er eene is a ls bedoeld in art. 205 der· 
L.O.wet 1920: 

,,dat de wetgever bij het geven van rege
len omtrent de uitbreiding en verbouwing
van bijzondere scholen in de artt. 72 e. v. 
van genoemde wet wel heeft voorgeschre
ven, dat een waarborgsom moet worderu 
gestort, . doch niet heeft omschreven, in 
welke gevallen deze ·ten behoeve van de ge-
meen te vervalt ; 

,,dat toch de wet in art. 79 alinea 2, het
vervallen van een gedeelte van de waar
borgsom slechts voorschrijft ten aanzien. 
van scholen, welke na een aanvrage over
eenkomstig het bepaalde in art. 72 met me
dewerking det Gemeente zijn gesticht; 

,,dat de onderhavige school niet met me-
dewerking der gemeent e is gesticht, als. 
zijnde deze reeds een bestaande school bij: 
het in werking treden der L. O.wet 1920; 

,,dat dan ook een opgave van het aantal' 
leerlingen waarvoor de school-bestemd was. 
niet is overgelegd en nooit overgelegd is, 
behoeven te worden; 

,,dat hierdoor aan de toepasselijkheid van. 
art. 79 lid 2 ten aanzien van de hier plaats. 
gehad hebbende uitbreiding der school de, 



169 29 NOVEMBER 1946' 

grond ontzinkt en de ingestelde vordering 
niet kan slagen; 

"dat de Gemeente nu wel stelt, dat voor 
gevallen a ls het onderwerpelijke de woor
den der wet "volgens de opgave bij de aan
vrage overgelegd" moeten worden veran
derd in: ,,het op het tijdstip van de aan
vrage laats telijk opgenomen totaal aantal 
leP.rlingen der school", doch deze interpre
tatie geh eel willekeurig is en - zulks vol
komen in strijd met de strekking van art. 
79 lid 2, "\\'elke als maatstaf heeft h et ver
loop van he t aantal leerlingen na h et in
dienen der aanvrage - h et vervallen der 
waarborgsom afhankelijlt zou stellen van 
een aantal leerlingen, h etwelk vóór h et in
dienen der aanvrage aanwezig was; 

,.dat laatstbedoeld getal geheel verschil
lend kan zijn en ook was van dat waarvoor 
de school bestemd was; 

"dat de Schoolvereeniging dan ook op h et 
standpunt staat, dat geen gedeelte der 
waarborgsom is vervallen en dat de rente 
daarover aan haar r echtmatig toekomt tot 
aan het oogenblik genoemd in art. 79 lid 6 
der wet:" 

dat de Schoolvereeniging voorts, eisch 
doende in reconventie, van de Gemeente 
heeft gevorderd f 601.88, zijnde de rente
termijnen over de gestorte waarborgsom 
vervallen op 31 December 1938, 30 Juni en 
31 D ecember 1939, en 30 Juni 1940, t elkens 
beloopende f 150.47; 

dat de Gem eente nog h eeft aangevoerd: 
"dat de regeling omtrent het vervallen 

van de waarborgsom in art. 79 2° L. O.wet 
1920 weliswaar alleen ziet op waarborg
sommen gestort w egens stichting va n 
schoolgebouwen, doch deze regeling in art. 
82 derzelfde wet van overeenkomstige toe
passing is verlclaard bij verbouw en ver
andering van inrichting; 

"da t deze overeenkomstige toepass ing 
medebrengt, dat in stede van "het aantal 
leerlingen, waarvoor zij (n.l. de school) 
volgens de opgave, bij de aanvrage over
gelegd, bestemd was" als bedoeld in art. 79 
2° L. 0.wet 1920, gesteld wordt het aantal 
op h et tijdstip van de aanvrage laatstelijk 
opgenomen totaal aantal leerlingen van de 
school; 

,.dat deze opvatting, wel verre van wille
keurig te zijn, gehuldigd werd door den 
Minister van Onderwijs, K;unsten en We
tenschappen in den tijd waarin de aan
vrage, die bij dagvaarding is oms_chreven, 
.werd ingediend ; 

"dat in deze opvatting van eenigen strijd 
m et de strekl<ing van art. 79 2° dan ook 
geen sprake is, en wel degelijk ook het 
verloop van het aantal leerlingen na het 
indienen der aanvrage beslissend is voor 
h et lot van de waarborgsom; 

"rlat de consequentie van h et standpunt 
van de Schoolvereeniging schijnt t e zijn, 
dat in gevallen van uitbreiding en verbouw 
van een school de waarborgsom nooit kan 
vervallen, een consequentie welke ni~t in 
ae bedoeling des wetgevers kan hebben 
gelégen;" · 

dat de R echtbank bij vonnis van 19 Juni 
1942 den eisch in conventie beeft ontzegd 
en dien in reconventie h eeft toegewezen na 
onder meer te hebben overwogen: 

,.dat art. 82, onder meer art. 79 van over
eenkomstige toepassing verklaart; 

,.dat dit bezwaarlijk iets anders kan be
t eekenen dan dat de voorschriften van art. 
79 toepasselijk zijn, met de variaties, welke 
gevolg zijn van het onderscheid tusschen 
stichting van een nieuw gebouw en uit
breiden van een bestaand gebouw; 

"dat dit meebrengt, dat in de plaats van 
het aantal waarvoor de school volgens de 
aanvrage bestemd was, treedt , het aantal, 
waarvoor de bestaande school nà de uit
breiding bestemd was; 

"dat dit iets anders is dan h et aantal op 
het tijdstip van de aanvrage laatstelijk op
genomen totaa l aantal leerlingen van de 
school en bovendien volstrekt niet in h et 
belang van de Schoolvereeniging behoeft te 
zijn, nu het aantal door de Gemeente aan
genomen eene feitelijke berekening hooger 
kan zijn dan het aantal waarvoor de be
staande school na de uitbreiding bestemd 
is - eene wettelijke berekening; 

,.dat de vordering, zooals ingesteld, der
halve niet volgt uit de wettelijke voor
schriften ; " 

0. dat het Hof bij h et bestreden arrest 
op het beroep van de . Gemeente het vonnis 
heeft bevestigd, na - voor zooveel tha ns 
van belang - te hebben overwogen: 

"dat de eerste grief der Gemeente hierop 
neerkomt, dat de R echtbank zich t en on
rechte op h et standpunt stelt, dat in geval 
van verbouw (uitbreiding) van een school
gebouw niet het aantal leerlingen, hetwelk 
op h et tijdstip der aanvrage laatstelijk in 
de school was opgenomen, doch wel het 
aantal leerlingen waarvoor de school na 
de uitbreiding bestemd was, het uitgangs
punt moet zijn bij de berekening, of vol
gens artikel 79 2° en 3° der L. O.wet 1920 
een gedeelte der waarborgsom verva llen is, 
waarbij de Gemeente toegeeft, dat voor 
deze opvatting wel iets t e zeggen is, doch 
dat deze opvatting aanleiding geeft tot 
eenigszins speculatieve, subjectieve en niet 
altijd eenvoudige ber ekeningen ; 

"dat deze grief faalt, daar zelfs indien 
dit laatste juist ware - wat hier thans in 
het midden gelaten kan worden - desal 
niettemin het Hof zich volkomen aansluit 
bij het oordeel van de. R echtbank, dat bij 
de op grond van art. 82 der L . O.wet voor
geschreven analogische toepassing van art. 
79, h et aantal leerlingen, waarvoor de be
staande school na de uitbreiding bestemd 
is in casu iets anders is dan h et aantal op 
het tijdstip van de aanvrage laatstelijk op
genomen totaal aantal leerlingen, daar im
mers h et uitbreiden van een school met een 
leslokaal voor het openen met een zevende 
leerjaar er in het algemeen toe zal leiden, 
dat het aantal leerlingen, waarvoor de 
school na die uitbreiding bestemd zal zijn, 
anders zal worden dan te voren:" 

0 . dat de Gemeente het arrest aanvalt 
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met het navolgende middel van cassatie: 
S. en/of v. t. van de artt. 72, 73. 74, 75. 

79, 82 der Lager Onderwijswet 1920, 168 
der Grondwet, 20 R. 0., 1395, 1397 B. W., 
48, 59 Rv" doordien het Hof het volgende 
heeft vnorbijgezien: 

Ingeval overeenkomstig de artt. 72 vlg. 
L. 0.wet 1920 een schoolgebouw is ge
sticht, vervalt de ter zake door het school
bestuur in de gemeentekas gestorte waar
borgsom geheel of gedeeltelijk aan de ge
meente, wanneer de school gedurende drie 
achtereenvolgende jaren bezocht wordt 
door minder dan de helft, onderscheiden
lijk door minder dan het twee derde ge
Jeelte van het aantal leerlingen. waarvoor 
,:ij volgens de opgave, bij de aanvrage tot 
het ontvangen van de voor de stichting 
van eim schoolgebouw benoodigde gelden 
overgelegd, bestemd was. Bij de aanvrage 
tot h et ontvangen van de voor den ver
bouw van een bestaand schoolgebouw be
noodigde gelden, wordt volgens de wet geen 
opgave van het getal leerlingen waarvoor 
het gebouw ruimte moet bieden of be
stemd is. overgelegd. Bij overeenkomstige 
wepassing van de bepalingen omtrent h et 
vervallen van de waarborgsom in het g~
val van ve1'bouw (uitbreiding) van eé'n 
schoolgebouw, dient nu als basis van de 
<iesbetreffende berekeningen het aantal 
leerlin gen te worden genomen, dat op h et 
tijdstip der aanvrage laatstelijk in de school 
was opgenomen, en niet dat, waarvoor de 
school na de uitbreiding (verbouw) be
stemd was. Immers ligt aan de regeling 
omtrent de waarborgsom de gedachte ten 
grondslag, dat wanneer het getal leerlin
gen, dat de (verbouwde) school bezoekt 
b lijvend en aanmerkelijk daalt ten opzichte 
van het ten tijde van de aanvrage tot den 
bouw (verbouw) aangenomen aantal, aan
leiding bestaat de waarborgsom te doen 
vervallen. Bij stichting van een nieuw ge
bouw is omtrent het aantal leerlingen nog 
niets concreets bekend, en dient h et uit 
gangspunt voor de berekening van het 
leerlingenverloop dus wel gevonden te wor
<ien in h et aantal leerlingen, waarvoor het 
gebouw in de toekomst bestemd is. Bij ver
bouw vindt men in het aantal leerlingen, 
dat de school ten tijde van de aanvrage 
bezocht, evenwel een concreet gegeven, 
hetwelk, als uitgangspunt voor de bereke
ning genomen, aan de strekking der wet 
beter recht doet wedervaren, dan het aan
tal, waarvoor de school na de verbouwing 
bestemd is. Eerstgenoemd getal behoort 
<ius bij overeenkomstige toepassing der wet 
in het geval van verbouw te worden aan
genomen. Dit geldt te meer, omdat de be
paling van het aantal leerlingen, waar
voor de school na . de verbouwing bestemd 
is, naar het Hof niet betwist, aanleiding 
geeft tot eenigszins speculatieve, subjec
tieve en niet a ltijd eenvoudige berekenin
gen. Aan een en ander doet niet af, dat, 
gelijk het Hof overweegt, het aldus als 
basis aangenomen getal leerlingen een an
<ier is, dan dat, waarvoor de school na de 

uitbreiding (verbouw) bestemd is, omdat 
het juist de vraag is, welk van deze beide 
getallen als basis gebezigd moet worden; 

0 . te dien aanzien: 
dat, indien de aanvrage tot het ontvan 

gen van gelden van de gemeente betreft de 
stichting van een schoolgebouw, daarbij, 
ingevolge art. 73 1 ° onder c van de L . O.wet 
1920, door het schoolbestuur moet worden 
overgelegd een opgave van h et getal leer
lingen, vo0r wie het gebouw ruimte moet 
bieden, - hieronder verder te noemen X -; 

dat art. 79 bepaalt, dat van de in ver
band met de stichting in de gemeente ge
storte waarborgsom een bepaald gedeelte 
aan de gemeentekas vervalt, indien de 
school ged urende drie achtereenvolgende 
jaren bezocht wor,;lt door minder leerlingen 
dan 2/3 van X; 

dat de strekking van dit voorschrift is 
om te voorkomen, dat een school grooter 
wordt opgezet en van de gemeente grooter 
offers worden gevraagd dan door het toe
komstig aantal leerlingen gerechtvaardigd 
wordt; 

0. dat, indien dP. aanvrage tot het ont
vangen van gelden van de . gemeente be
treft den verbouw of de verandering van 
inrichting van een bestaand schoolgebouw 
- verder den verbouw te noemen -, daar
voor een regeling is gegeven in art. 73 3°; 

dat alsdan bij de aanvrage moet worden 
vermeld, of de verbouw gewenscht wordt 
wegens toeneming van h et getal leerlingen 
boven h et maximum, waarvoor het gebouw 
bij de stichting bestemd werd, of wegens 
verlaging van h et maximum-getal leer
lingen, dat per klasse wordt toegelaten, of 
wegens andere redenen, terwijl ook dan 
een waarborgsom in de gemeentekas moet 
worden gestort; 

dat daaruit blijkt, dat de verbouw de 
strekking kan hebben het getal leerlingen 
uit te breiden, voor wie het gebouw r u imte 
moet bieden, doch h et ook anders kan zijn; 

dat voor het eerste geval echter niet 
wordt voorgeschreven een opgave van het 
aantal leerlingen - verder Y te noemen-, 
waarmee het getal X wordt verhoogd, ook 
niet in dezen vorm, dat zou moeten worden 
opgegeven het aantal leerlingen, voor wie 
het gebouw na de verbouwing ruimte moet 
bieden - verder X + Y te noemen; 

0. dat art. 82 bij verbouw overeenkom
stige toepassing voorschrijft van een aan
tal artikelen, die betrekking hebben op de 
stichting van een schoolgebouw, waaronder 
van art. 79, hetwelk in zijn tweede lid de 
mogelijkheid van vervallen van de waar
borgsom regelt; 

dat deze toepassing weinig moeilijkheid 
oplevert in geval de verbouw niet strekt 
tot uitbreiding van het aantal leerlingen, 
omdat dan gereedelijk h et in dat lid be
paalde getal, 2/3 van X, maatstaf voor het 
vervallen ook van de bij den verbouw te 
storten waarborgsom kan zijn; 

dat, strekt de verbouw wèl tot uitbrei
ding van het aantal leerlingen, men wel
licht zou kunnen betoog.en, dat, gezien de 
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strekking van de bepaling betreffende het 
vervallen van de waarborgsom - ten deze 
dan het voorkomen dat het bij te bouwen 
gedeelte grooter wordt opgezet dan door 
het in de toekomst daarin te verwachten 
aantal leerlingen wordt gerechtvaardigd -
maatstaf bij overeenkomstige toepassing 
zou moeten zijn 2/3 van Y; 

dat mogelijk ook te beweren ware, dat 
te letten ware op het bezoek van de school 
als geheel en clan voor de bij den verbouw 
gestorte waarborgsom als maatstaf zou 
moeten gelden 2/3 van (X + Y) ; 

dat echter tegenover deze oplossingen 
aanstonds aan te voeren ware. dat het ge
tal Y bij gebreke van opgave dienaangaan
de onbekend is en de vaststelling daarvan 
achteraf door administratie of rechter zich 
met het stelsel der wet, hetwelk naar voor
af vaststaande gegevens wil h ebben gehan
deld, kwalijk verdraagt; 

dat met het oog hierop te verdedigen 
ware, dat ook bij uitbreiding aan den in 
art. 79 omschreven maatstaf (2/3 van X) 
vast te houden is, al wordt aldus geen re
kening gGhouden met het aantal leerlingen, 
wan.rmede de school wordt uitgebre id; 

dat bij die oplossing ook ondervangen 
zou worden de moeilijkheid, dat een be
paalde verbouw zoowel ter uitbreiding als 
om andere redenen geschieden kan, zonder 
dat de kosten zijn te splitsen en dus is aan 
te geven voor welk gedeelte een andere 
maatstaf dan 2/3 van X ware toe te pas
sen; 

0. dat - wat van dit alles zij - in het 
onderhavige geval van verbouw ook de op
gave van X niet aanwezig is, omdat het 
ten deze gaat niet om een school, welke 
gesticht is m<'lt gelden van de gemeente, 
doch om een school, die vóór Januari 1921 
uit eigen middelen door het schoolbestuur 
was gesticht; 

dat derhalve hier ieder houvast ontbreekt 
en dit tot de slotsom moet leiden, dat art. 
79 in het onderhavige geval voor overeen
k omstige toepassing niet vatbaar is, met 
het gevolg, dat van vervallen van de waar
borgsom geen sprake kan zijn; 

dat in dit verband nog opmerking ver
dient, dat, terwijl voor op den voet van art. 
72 gestichte scholen in art. 83 is bepaald, 
dat - nevens de gevallen van art. 79 in 
verband met art. 82 - een waarborgsom 
komt te vervallen, wanneer het gebouw 
niet meer voor zijn bestemming wordt ge
bruikt, ai't. 205 voor de vóór 1 Jan. 1921 
gestichte scholen in dat geval niet in een 
vervallen van een eventuee le waarborg
som voor verbouw voorziet, doch in het 
n egende lid bepaalt, dat bij eventu eele ver
vreemding van terreinen en gebouwen de 
gemeente voor de kosten van verbouwing 
of vernieuwing op de opbrengst een voor
recht geniet; 

dat dus ook deze regeling blijk geeft, dat 
de wetgever zich voor de "oude" scholen 
van de gevolgen van het eischen van een 
waarborgsom bij verbouw geen rekenschap 
beeft gegeven ; 

0. dat de gemeente, ten einde het op zich 
zelf min wenschelijk gevolg, dat de waar
borgsom in het onderhavige geval niet 
zoude kunnen vervallen, te ontgaan, heeft 
betoogd, dat dan maar a ls maatstaf moet 
genomen worden 2/3 van het aantal leer
lingen, dat op het tijdstip van de aanvrage 
tot het ontvangen van gelden voor den 
verbouw in cle sch ool was opgenomen; 

dat deze stelling echter onaanvaardbaar 
is, omdat, daargelaten dat voormeld aan
tal niets zegt omtrent het aantal leerlingen, 
dat na de verbouwing in de toekomst ver
wacht wordt, het aantal op zeker oogen
blik in de school opgenomen leerlingen 
niet hetzelfde is a ls het aantal. waarvoor 
een schooi naar het inzicht van het school
bestuur ruimte moet bieden, zoodat de door 
de gemeente voor dit geval aan de hand 
gedane oplossing niet a ls overeenkomstige 
toepassing van art. 79 kan gelden; 

0. dat àerhalve 's Hofs oordeel, dat de 
vordering van de gemeente geen steun kan 
vinden in de bepalingen van de L. 0.wet, 
zij het op andere gronden, juist is te ach
ten; 

Verwerpt het beroep. 
Veroordeelt de Gemeente 's-Gravenhage 

in de kosten op de voorziening in cassatie 
gevallen. (Salaris f 500). 

Conclusie Adv.-Gen. Mr. Wijnveldt: 

Post alia: 
Deze procedure berust op de verschillen

de uitlegging welke partijen aan art. 82 
der L.0.wet 1920 geven. Deze bepaling zegt, 
dat bij verbouw, verandering van inrich
ting en aanschaffing van schoolmeubelen, 
leer- en hulpmiddelen inbegrepen, de artt. 
77 tot en met 81 overeenkomstige toepas
sing vinden. 

De moeilijkheid rijst nu bij de vraag in 
hoeverre art. 79 !iel 2 en 3 overeenkomstige 
toepassing kan vinden in geval van ver
leende subsidie voor den verbouw eener 
school. Volgens a rt. 73 lid 3 toch moet bij 
verbouw ook een waarborgsom worden ge
stort, doch - en hierin is het belangrijke 
verschilpunt gelegen --- anders dan bij het 
stichten van een nieuw schoolgebouw vor
dert de Wet niet, dat bij de aanvrage tot 
subsidie van verbouw een verklaring wordt 
overgelegd, waaruit blijkt door welk aantal 
leerlingen de "verbouwde" school zal wor
den bezocht. De verkln.ring van art. 73 lid 
3 bP-hoeft slechts in te houden: 

a. of de verbouwing gewenscht wordt 
weg·ens toeneming van het getal leerlingen 
boven het maximum, waarvoor het gebouw 
bij de stichting bestemd was, 

b. of de verbouwing gewenscht wordt 
wegens verlaging van het maximum getal 
leerlingen, dat per klasse wordt toegelaten, 

c. of de verbouwing gewenscht wordt 
wegens anàere redenen. 

De schoolvereeniging b eeft bij haar aan
vrage aan dezen eisch voldaan, door te be
richten, clat zij, t eneinde de mogelijkheid 
te openen een zevende leerjaar aan elke 
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der bestaande bijzondere scholen voor ge
woon lager onderwijs aan de van der 
Duynstraat te verbinden, ellrn dezer scho
len zou wenschen te doen uitbreiden met 
een leslokaal, terwijl zij voor gemeenschap
pelijk gebruik door beide scholen tevens 
een gymnastiek- en een teekenlokaal bij de 
scholen zou willen doen bouwen. Zij ver
klaarde zich bereid voor deze verbouwings
kosten, geschat op f 82000 een bedrag van 
vijftien ten honderd als waarborgsom in de 
gemeentekas te storten. 

Nu noemt art. 79 lid 2 en 3 als uitgangs
punt voor de mogelijkheid van geheel of 
gedeeltelijk verval van de waarborgsom 
"de opgave van het aantal leerlingen bij 
de aanvrage overgelegd'' . 

De artt. 77 tot en met 81, genoemd in art. 
82 als van overeenkomstige toepassing, be
vatten voorschriften voor handelingen mo
gelijk te v errichten na de aanvrage, en uit 
het voorafgaande volgt, dat de schoolver
eeniging niet opgave behoefde te doen -
hetgeen het dan ook niet deed, en de Ge
m eente terecht niet verlangd heeft - bij 
haar aanvrage om subsidie voor den ver
bouw, van het aantal leerlingen, dat de 
school zou bezoeken. Ik kan dan ook in
stemmen met de opvatting welke gegeven 
wordt ip. School en Wet van 15 November 
1938, dat art. 79 lid 2 en 3 niet van toepas
sing is op de waarborgsom te storten bij 
verbouw, en dat deze te zijner tijd in haar 
geheel zal moeten worden teruggestort. 

Men kan zich dan afvragen waarom ook 
bij verbouw nog een waarborgsom gestort 
moet worden. Het antwoord is m . i. hierin 
te vinden, dat zoowel bij de stichting van 
een nieuwe school als bij verbouw een 
schoolbestuur niet lichtvaardig te werk 
mag gaan en ondoordacht gebruik van · 
overheidsgeld moet worden tegengegaan. 
Bij het nieuwe bouwen is krachtiger rem 
dan bij verbouw, en wel door de vervalbe
paling. Bij verbouw is de rem voor de 
schoolbesturen hierin gelegen, dat zij ge
ruimen tijd niet de beschikking hebben 
over een dikwijls belangrijk deel van hun 
kapitaal n.l. 15 % van de verbouwingskos
ten en dus zeer ernstig hebben te overwe
gen of ûj zich dit kunnen veroorloven. 

Mogelijk is echter ook, dat de regeling 
van de waarborgsom bij verbouwing in de 
wet niet voldoende geregeld is, en. zooals 
de geachte pleiter voor verweerster op
m erkte. de wetgever de uitermate inge
wikkelde materie niet in haar uiterste con
sequenties heeft doordacht. 

De Gemeente gaat er bij haar vordering 
van uit, dat het aantal leerlingen der school 
op het tijdstip der aanvrage van de ver
bouwsubsidie a ls uitgangspunt moet die
nen, zulks in navolh'ing van den Minister 
in zijn brief van 18 April 1921, No. 8414, 
Afd. L.O.F. aan het moderamen van den 
Schoolraad van de scholen met den Bijbel. 
Evenals de Rechtbank ben ik van meening, 
dat dit onjuist is, en dat, wanneer er spra
ke kan zijn van verval der waarborgsom, 
men moet uitgaan van de bezetting na den 
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herbouw. Eerst dan is er "overeenkomstige 
toepassing" met de berekening bij het 
stichten van een nieuwe school. Heeft de 
verbouwing ten doel het mogelijk te ma
ken, dat meer kinderen de school bezoeken 
dan voorheen, dan heeft het aantal der 
leerlingen bij de aanvrage om verbouwings
subsidie geen waarde, maar zouden de re
gels gevolgd moeten worden geschreven 
voor de stichting van een nieuwe school. 
Hierbij dient bovendien opgemerkt te wor
den, dat "verbouw in het a lgemeen vol
strekt niet insluit uitbreiding van het aan 
tal leerlingen, daar deze gewenscht kan 
zijn voor gymnastieklokalen, centrale ver
warming en andere eischen, zelfs inkrim
ping ten doel kan h ebben door het geven 
van een ander soort onderwijs. 

nc ben derhalve van meerring, dat het 
Hof, zij het op minder juiste gronden, het 
vonnis der Rechtbank bevestigd heeft en 
concludeer tot verwerping van het beroep 
met veroordeeling van eischeres in de kos
ten dezer procedure. 

(N. J.) 

1!9 November 1946. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Rv. artt. 343-358; Wet La
ger Onderwijs 1920 artt. 73-79). 

Het middel, er van uitgaande dat de 
Schoolver. bij haar aanvrage heeft na
gelaten een opgave over te leggen van 
het aantal leerlingen "waarvoor de 
school volgens de opgave, bij de aan
vrage overgelegd bestemd was" mist 
feitelijken grondslag, omdat het Hof 
feitelijk heeft vastgesteld, dat in de aan
vrage als dat getal was bedoeld en er uit 
is gelezen het product van het opgege
ven maximum getal leerlingen, dat per 
klasse zal worden toegelaten (n.l. 36) en 
het opgegeven getal klassen (n.l. 8), dus 
228, en dat derhalve de aanvrage die 
opgave inhield. 

Het Hof mocht beslissen, dat de 
Schoolver. bij haar aanvrage het getal 
leerlingen, voor wie de school bestemd 
was, wèl heeft opgegeven, hoewel de 
Schoolver. bij haar hooger beroep geen 
grief had ingebracht tegen de beslissing 
der Rechtb., dat de Schoolver. bij haar 
aanvrage die opgave niet heeft gedaan. 
Het Hof toch had mede te letten op een 
door de gemeente in hooger beroep aan
gevoerden grond betreffend de uitleg
ging der aanvrage (wellrn ook in eersten 
aanleg reeds was aangevoerd maar door 
de Rechtb. verworpen), tot steun van de 
beslissing der Rechtb. dat, bij het ont
breken van een afzonderlijke opgave, 
a ls het aantal, waarvoor de school be
stemd was, mocht worden aangenomen 
288, af te leiden uit de gedane opgaven. 

De rechtspersoonlijkheid bezittende Ver
eeniging "Roomsch Katholieke Schoolver
eeniging der Parochie van den Heiligen 
Jozef", gevestigd te 's-Gravenhage, eische
res tot cassatie van een op 13 D ec. 1943 
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door het Gerechtshof te 's -Gravenhage tus
schen partijen gewezen arrest (N. J. 1944/ 
45 No 666, Red.), adv. Mr. J. R. H. van 
Scha ik; 

tegen: 
de Gemt:ente 's-Gravenhage, verweerster 
in cassatie, adv. Mr. C. R. C. Wijckerheld 
Bisdom. 

D e Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit h et bestreden arrest blijkt: 
dat bij inleidende dagvaarding de Ge

meente 's-Gravenhage de Schoolvereeni
ging h eeft gedaagd voor de Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage, onder m eer stellende: 

"dat de Schoolvereeniging zich op 11 
Maart 1921 heeft gewend tot de G emeente 
met een aanvrage, wellrn luidt als volgt: 

.,,.dat zij op het haar in eigendom toebe
hoorende terrein, gelegen aan de Vecht
straat, kad. sectie R os. 9633-9632. 
wenscht te stichten een bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs m et acht les
lokalen, elk bestemd voor 36 leerlingen, een 
gymnastiek- en een teekenlokaal; 

dat zij in verband daarmede verklaart: 
le. dat de kosten voor den bouw en de 

eerste inrichting worden geraamd op ca. 
f 300,000, terwijl de waarde van den g rond 
wordt gescha.t op f 550,400; 

2e. dat de school door ten minste 100 
leerlingen zal worden bezocht; 

3e. dat zij zich verbindt om, voordat 
met den bouw wordt aangevangen, als 
waarborgsom een bedrag, gelijkstaande met 
vijftien ten honderd van de stichtingskos
ten, in de gemeentekas te storten. 

Redenen waarom zij verzoekt, krachtens 
het bepaalde in art. 72 per Wet op het La
ger Onderwijs 1920, de voor de stichting 
van dat gebouw benoodigde gelden uit de 
gemeentekas t e mogen ontvangen;"" 

"dat de Gemeente deze aanvrage heeft 
ingewilligd en de Schoolvereeniging als 
waarborgsom in de Gemeentekas een be
drag h eeft gestort, dat, in verband m et het 
feit, dat de kosten als in de aanvrage be
doeld minder h ebben bedragen dan het ge
schatte bedrag, uiteindelijk gesteld is op 
f 50,280.30; 

.,dat door de Gemeente over deze waar
borgsom rente is betaald aan de Schoolver
eeniging op den voet van het bepaalde in 
art. 79, 5 Lager-Onderwijswet 1920; 

"dat volgens art. 79, 2 dier W et, indien 
de school gedurende drie achtereenvolgen
de jaren bezocht wordt door minder dan 
het tweederde gedeelte van het aantal leer
lingen, waardoor zij volgens de opgave, bij 
de aanvrage overgelegd, bestemd was, van 
de waarborgsom zoodanig gedeelte aan de 
Gemeente vervalt, als wordt uitgedrukt 
door een breuk, waarvan de teller is het 
getal, dat aanwijst het verschil tusschen 
het aantal leerlingen, waarvoor de school 
bestemà was en het gemiddelde aantal leer
lingen in die drie jaren en de noemer het 
getal, dat aanwijst het aantal leerlingen, 
waarvoor de school bestemd was; 

"dat volgens de opgave, bij de aanvrage 

overgelegd, de school bestemd was en het 
gebouw ruimte moest bieden voor 8 X 36 
= 288 leerlingen; 

.,dat voor zoover mocht worden aange
nomen, dat de opgave, bij de aanvrage ge
daan, het aantal leerlingen, waarvoor de 
school bestemd was en voor wie het ge
bouw ruimte moest bieden, niet inhoudt, 
dit aantal voor de toepassing van art. 79, 5 
der Lager-onderwijswet 1920 onder de ge
geven c,mstandigheden op het product van 
h et in de aanvrage vermelde aantal klas
sen en maximum aantal leerlingen per 
klasse, àerhalve op 8 X 36 = 288 gesteld 
moet worden; 

"dat over de periode van 16 September 
1933 tot 16 September 1936 het gemiddeld 
aantal leerlingen dezer school, gelegen aan 
de Geleeustraat no. 17, minder dan 2/3 van 
288, doch meer dan ½ van 288 bedroeg en 
wel 172.56; 

"dat mitsdien op 16 Septembe r 1936 van 
de waarborgsom aan de Gemeente is ver-

288 -172.56 
vallen een bedrag van 

288 
f 50,280.30 = f 20,154.02; 

maal 

"dat de Gemeente evenwel over het als 
voormeld vervallen gedeelte van de waar
borgsom aan de Schoolvereeniging rente 
heeft betaald op den voet van art. 79, 5 
Lager-ondorwijswet 1920 over h et tijdvak 
van 16 September 1936 tot 30 Juni 1938 tot 
een bedrag van in totaal f 2296.01; 

.,dat df'ze betaling onverschuldigd is ge
schied en de Gemeente gerechtigd is het 
betaalde bedrag terug te vorderen"; 

dat de Gemeente op deze gronden h eeft 
gevorderd, dat: 

a. worde verstaan, dat van de door de 
Schoolvereeniging als voormeld gestorte 
waarborgsom op 16 Sept ember 1936 aan de 
Gemeente· is v ervallen een gedeelte ten be
drage van f 20154.02; 

b . de Schoolvereeniging worde veroor
deeld om aan de Gemeente te betalen een 
bedrag van f 2296.01 met de daarover ver
schuldigde rente van 5 % 's jaars sedert 
den dag der dagvaarding tot dien der vol 
doening; 

dat de Schoolvereeniging in conventie 
deze vordering der Gemeente heeft weer
sproken, daarbij onder meer aanvoerende: 

.,dat zij ontkent, dat volgens de opgave, 
bij de aanvrage om m edewerking tot de 
stichting der school overgelegd, de school 
bestemd was voor 8 X 36 of 288 leerlingen ; 

"dat toch de schoolvereeniging in hare 
aanvrage wel heeft voldaan aan de ver
eischten omschreven in art. 73 lid I der 
L.O.-wet 1920 voor wat betreft de gegevens 
aldaar omschreven onder a, b en d, doch 
onvolledige gegevens heeft verschaft om
trent het aldaar omschreven punt c; 

"dat volgens dit onderdeel van genoe md 
artikel moet worden overgelegd een opgave 
1. van het getal leerlingen, voor wie het 
gebouw ruimte moet bieden, 2. het maxi
mum getal leerlingen, dat per klasse zal 
worden toegelaten, 3. het getal klassen, 
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4. zoomede of de school bestemd zal zijn 
voor het geven van gewoon of van uitge
breid lager onderwijs ; 

,,dat bij de aanvrage wel opgave is ge
daan a ls in de vorige alinea bedoeld onder 
2 (36 leerlingen), 3 (acht leslokalen) en 4, 
doch abusievelUk niet als aldaar bedoeld 
onder 1; 

,,dat op deze lacune destijds niet is ge
attendeerd en ooi, de Schoolvereeniging 
zelf deze omissie niet heeft opgemerkt, 
doch dit niet wegneemt, dat de opgave in 
werkelijl,heid nu eenmaal niet is geschied; 

"dat, indien de opgave destijds wel ware 
geschied, deze zou geluid hebben, dat de 
school ruimü zou bieden voor 210 leerlin-
gen; 

"dat dit getal gevonden wordt door te 
nemen dat aantal leerlingen, waarbij, met 
toepassing van de destijds geldende klasse
deeler, aanspraak kon worden gemaal<t op 
één onderwijzer per klasse, n.l. 7½ X 28 of 
210 leerlingen; 

"dat echter de Gemeente deze omissie 
wegwerkt, door uit de overgelegde gege
vens de ontbrekende opgave (sub 1 aange
geven) te distilleeren; 

,,dat zij daartoe het getal klassen (8) 
vermenigvuldigt met het maximum aantal 
leerlingen per klasse (36) en daardoor komt 
tot een aantal van 288; 

"dat zij, dit doende, uit de overgelegde 
opgave thans meer leest dan erin staat; 

,,dat er toch geen verband bestaat tus
schen het getal leerlingen, voor wie een 
gebouw ruimte moet bieden en het totaal 
aantal leerlingen, dat in het gebouw zou 
kunnen worden geplaatst, indien het aantal 
leerlingen in elke klasse tot het toelaat
bare maximum zou worden opgevoerd; 

"dat de Schoolvereeniging dan ook op 
het standpunt staat, dat geen gedeelte der 
waarborgsom is vervallen en dat de rente 
daarover aan haar rechtmatig toekomt tot 
aan het oogenblik genoemd in art. 79 lid 6 
der wet;" 

dat de Schoolvereeniging in reconventie, 
op de gronden als in conventie aangevoerd, 
gevorderd heeft de veroordeeling der Ge
meente om aan haar te betalen vier aan 
haar nog toelrnmende rentetermijnen teza
men bedragende f 2512.72; 

0. dat de Rechtbank bij haar vonnis van 
19 Juni 1942 in conventie de vorderingen 
der Gemeente heeft toegewezen en in re
conventie aan de Schoolvereeniging hare 
vordering heeft ontzegd, na onder meer te 
hebben overwogen: 

"dat de Schoolvereeniging eene aanvrage 
ex art. 73 Lager Onderwijswet 1920 heeft 
ingediend bij de Gemeente; 

"dat zij bij die aanvrage onder meer had 
moeten overleggen eene opgave van het 
getal leerlingen, voor wie h et gebouw 
ruimte moet bieden, het maximum getal 
leerlingen, dat per klasse zal worden toe
gelaten, en het aantal klassen; 

"dat de Schoolvereeniging het eerste 
h eeft nagelaten en de Gemeente niettemin 
de aanvrage heeft toegestaan; 

"dat partijen thans, in verband met de 
gestorte waarborgsom strijden over de 
vraag, , ·oor welk getal leerlingen het ge
bouw ruimte moest bieden; 

"dat in het algemeen een school, bestemd 
voor een bepaald aantal klassen met een 
bepaald maximum aantal leerlingen, ruim
te moet bieden voor het product van aantal 
klassen en het maximum, omdat zonder 
meer moet worden aangenomen, dat alle 
klassen maximaal bezet moeten kunnen 
worde12; 

"dat indien een schoolbestuur dit laatste 
niet wenscht, het dit duidelijk moet doen 
blijken - wat zij overigens wettelijk ver
plicht was, - met opgave van h et aantal 
leerlingen, waarvoor de school dan wel 
ruimte moet bieden; 

"dat de Schoolvereeniging door dit na te 
laten het aan zichzelf heeft te wijten, dat 
de Gemeente de aanvrage heeft toegestaan 
voor een school, welke ruimte moest bieden 
voor het aantal leerlingen, hetwelk zonder 
meer normaliter uit de gedane opgave 
voortvloeide: namelijk, het aantal gelijk 
aan bovengenoemd product; 

,,dat het thans, nu de school klaarblijke
lijk voor dat aantal gesticht is, te laat is 
voor de Schoolvereeniging een ander getal 
te noemen;" 

0. dat de Schoolvereeniging van dit von
nis in beroep is gekomen bij het Gerechts
hof te 's-Gravenhage; 

dat de Gemeente in hare conclusie van 
antwoord in hooger beroep onder meer 
heeft aangevoerd: 

,,Wanneer men weet, hoeveel klassen een. 
school zal tellen, en welk getal leerlingen 
per klasse maximaal zal worden toegelaten, 
dan leert een eenvoudige vermenigvuldi
ging, voor welk getal leerlingen de betrok
ken school ruimte zal moeten bieden;" 

,,Destijds, d. w. z. t en tijde van de aan
vrage. welke aan deze procedure ten grond
slag ligt, was de regeeringsopvatting dan 
ook deze, dat het getal leerlingen, voor wie 
het gebouw ruimte moest bieden, noodza
kelijkerwijze gelijk was aan h et product 
van aantal klassen en maximaal getal leer
lingen per klasse;" 

,,E en aanvrage, gelijk door de Schoolver-
eeniging ingediend, waarin naast deze bei
de factoren niet nog eens afzonderlijk op
gave werd gedaan van het getal leerlingen, 
voor wie h et gebouw ruimte had te bieden, 
bedoelde dus als zoodanig het product der 
wel genoemde getallen te poneeren. Bij een 
andere lezing zou de aanvrage niet aan de 
wettelijlrn vereischten voldoen, en men 
mag, zonder dwingende argumenten, niet 
aannemen. dat het Schoolbestuur inderdaad 
een onvolledige aanvrage heeft willen in
zenden. Althans kon de Gemeente, deze 
aanvrage ontvangende, daaruit niet anders. 
begrijpen, dan dat het schoolbestuur op de
aangegeven wijze het getal 288 (zijnde het. 
product van aantal klassen en maximum 
klassebezetting voor deze school) als getal 
leerlingen, voor wie de school ruimte moest 
bieden, wilde opgeven. Ten hoogste kan 
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men zeggen, dat deze opgave niet afzonder
lijk en uitdrukkelijk heeft plaats gehad 
naast de andere in de aanvrage vermelde 
gegevens . D eze eisch wordt in de wet ech
ter niet gesteld. De aanvrage zooals zij 
luidt is, en was althans destijds voor het 
gemeentebestuur, volkomen duidelijk en 
volledig;" 

0. dat het Hof bij het bestreden arrest 
het vonnü; der R echtbank heeft bevestigd, 
na onder meer te hebben overwogen: 

,,dat de eerste grief van de Schoolver
eeniging t egen de beslissing in conventie 
hierop n eerkomt, dat volgens de Rechtbank 
partijen enkel strijden over de vraag voor 
w elk getal leerlingen het bedoelde school
gebouw ruimte moest bieden, daarbij mis
k ennende, dat partijen allereerst verdeeld 
zijn over de praealabele vraag of in casu 
art. 79, 2 der L .0.wet 1920 t oepassing kan 
vinden, en dat de Schoolvereeniging dit 
laatste betwist, daar - waar de bij art. 73, 
lc bedoelde overlegging van de opgave van 
het getal leerlingen voor wie h et te stich
ten schoolgebouw ruimte zou moeten bie
den (oftewel bestemd is) niet heeft plaats 
gehad - de regeling van art. 79, 2, mede 
berustend op vorenbedoelde opgave, door 
het ontbrek en daarva n niet werkzaam kon 
worden, en derhalve de Gemeente zich zelf 
van het recht beroofde om de waarborg
som te n aast en, en dit naastingsrecht niet 
kunstmatig kon worden in h et leven ge
roepen door h et ontbrekende cijfer t e ver
vangen door een fictief cijfer; 

"dat de tweede g rief tegen de beslissing 
in conventie wordt aangevoerd voor geval 
de eerste g rief niet zou opgaan, en deze 
hierop neerkomt, dat' indien het den rechter 
zou vrijstaan in plaats van h et niet door 
de Schoolver eeniging opgegeven geta l een 
door hem zelf vastgesteld getal in te schui
ven, zij zich niet k a n vereenigen met de 
wijze waarop de R echtbank in deze te werk 
is gegaan , daar de Rechtba nk als h et getal 
waarvoor de school ruimte moet bieden, dit 
wil zeggen bestemd is, genomen h eeft het 
aantal leerlingen, dat berekend werd uit 
h et aantal klassen en h et maximum aan
tal, waarvoor elke klasse ruimte biedt, 
welke b<.,rekening de Schoolver éenig ing on
juist acht, omdat de wet opgave zou ver
la n gen van h et minimum aantal leerlingen, 
waarvoor de school bestemd is en de meeste 
scholen bestemd zijn voor minder leerlingen 
dan de grootte der klasselokalen toelaat ; 

"dat het Hof de grieven. gezamenlijk wil 
behandelen, en daarbij in de eerste plaats 
als zijn meening uitspreekt, da t wa nneer 
uit een aanvrage om subsidie voor het 
stichten van een schoolgebouw slechts één 
getal betreffende h et aantal leerlingen is 
op te mn,ken, namelijk h et product van h et 
maximum getal leerlingen dat per klasse 
zal worden toegelaten met h et getal klas
sen, dit product tevens geacht moet wor
den het aantal te zijn waarvoor de school 
bestemd is, wat in casu des te meer in de 
rede ligt, waar vooreerst in de aanvrage 
v ermeld staat "acht leslokalen, elk be-

stemd voor 36 leerlingen", ten tweede de 
Schoolvereeniging uiteraard wel in die mate 
van de wettelijke bepalingen op de hoogte 
geacht mag worden t e zijn geweest, da t zij 
anders naast h et per klasse bestemd zijn 
voor 36 leerlingen had opgegeven, dat het 
totale aantal leerlingen waarvoor de school 
bestemd w erd minder dan bedoeld product 
zou zijn, ten derde: da t waar - zooa ls on
weersJJroken door de Gemeente gesteld is 
- de secretaris van h et Schoolbestuur in
dertijd als hoofdcommies bij de afdeeling 
Onderwijs der Gemeentesecretarie in h et 
bijzonder belast was met de zaken h et bij
zonder onderwijs betreffende, deze in zijn 
dubbele functie volledig van den gang van 
zaken en van de bedoeling der onderhavige 
aanvraag op de hoogte moet zijn geweest 
en hij derhalve de opgave als aan de wet 
vol<loende moet hebben geacht, waarin op
gesloten ligt, dat hij h et bovenbedoelde pro
duct (288) tevens a ls het aantal leerlingen, 
waarvoor de school bestemd werd, h eeft 
moet en aanmerken, en ten vierde daar de 
praktijk ook in deze richting ging, zooals 
blijkt uit h etgeen de Gemeente onweerspro
ken gesteld h eeft, namelijk, dat in de jaren 
1921 en 1922 van de 20 gevallen, waarin bij 
de Gemeente een aanvraag w erd ingediend, 
in 12 gevallen in de aanvrage als h et aan
tal leerlingen, voor wie de school ruimte 
moest bieden (bestemd werd), uitdrukke
lijk het meermalen bedoelde product werd 
vermeld, in 4 geva ll en een uitdrukkelijke 
vermelding van bedoeld aantal ontbra k, en 
slechts in 4 andere gevallen uitdrukkelijk 
een aantal genoemd werd, waarin van be
doeld product werd afgeweken; 

,,dat in het over wogen e lig t opgesloten, 
dat de tweede g rief faalt, immers de Ge 
meente en de Rechtba nk t erecht h ebben 
aangenomen, da t in de aanvrage als het 
getal leerlingen, waarvoor de school be
stemd was, het product 8 X 36 = 288 was 
bedoeld, en dat derha lve ook de eerste grief 
faalt, daar, nu dit aan tal op juiste wijze 
uit de opgave is gelezen, niets aan h et in 
werking treden van art. 79 in den weg 
staat;" 

0. da t door de Schoolver eenigin g t egen 
dez<J beslissing wordt opgekomen m et h et 
navolgende cassatiemiddel: 

S. immers v. t. van de a rtt. 168 der 
Grondwet, 11 en 14 A. B., 2, 20 en 69 R. O., 
1, 5, 48, 59, 134, 140, 332, 334, 343, 347, 348, 
353 en 368 R v. en 72, 73, 75, 79 en 80 van 
de L. O.wet 1920 ; 

door, m e t verwerping .... ,an de door e isch e
res in cassatie tegen het vonnis der R echt
bank te 's-Gra venhage van 19 Juni 1942 in
gebrachte grieven, op de door het Hof 
daarvoor aan gevoerde gronden dat vonnis 
t e bevestigen, 

t en onrechte, aangezien 
A. 1 °. nu, zooals ten processe feite lijk 

vaststaat, de Schoolvereeniging bij hare 
aan vrage ingevolge art. 73 der L.O.wet 
1920 h eeft nagelaten eene opgave over t e 
leggen van h et getal leerlingen, voor wie 
h et gebouw ruimte moet bieden (of be-
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stemd is), het voorschrift van art. 79, 2e 
lid niet werkzaam kan worden, zoodat de 
door haar gestorte waarborgsom niet op 
grond van dat voorschrift gedeeltelijk is 
vervallen, en derhalve ook niet vervallen 
verklaar<] kon en mocht worden; 

2°. het Hof, door h et in art. 79, 2e lid 
verondersteld onder bezoek van leerlingen 
mede af te leiden uit h et product van het 
door de Schoolvereeniging bij hare aan
vrage opgegeven maximum getal leerlingen 
dat perklasse zal worden toegelaten, en het 
opgegeven getal klassen, zijnde 8 X 36 = 
288, zulks op grond, dat dit product in casu 
geacht moet worden het aantal te zijn 
waarvoor de school bestemd is dat het door 
de School vereeniging als zoodanig in hare 
aanvrage is bedoeld en dat het getal van 
288 ook op juiste wijze uit de opgave (aan
vrage?) is gelezen, terwijl de door eischeres 
gegeven becijfering geen steek houdt, heeft 
te kort gedaan aan den inhoud van voor
m elde wetsbepaling volgens welke immers 
een te gering schoolbezoek waarop de sanc
tie van gedeeltelijk verval der waarborg
som staat, enkel kan en mag worden afge, 
leid uit eene vergelijking van het aantal 
schoolbezoekende leerlingen met dat het
welk door het Schoolbestuur bij de aan
vrage van art. 73 is opgegeven als het 
aantal leerlingen waarvoor de school be
stemd is en niet uit eene vergelijking van 
het aantal schoolbezoekende leerlingen met 
een aantal leerlingen waarvoor de school 
weliswaar aangenomen wordt bestemd te 
zlin, maar hetwelk niet als zoodanig door 
het Schoolbestuur is opgegeven, 

hebbende het Hof, met de R echtbank de
zen onjuisten weg volgend, tevens voorbij
gezien dat het bij de artt. 73 en 79 bedoeld 
aantal leerlingen waarvoor de school ruim
te moet bieden of bestemd is, staat ter be
oordeeling van en mitsdien wordt vastge
steld door het Schoolbestuur, hetwelk daar
van in zijne desbetreffende opgave aan de 
Gemeente doet blijken, zoodat voor de toe
passing van het voorschrift van art. 79, 2e 
lid een op andere wijze berekend of ver
kregen getal daarvoor niet rechtsgeldig in 
de plaats kan worden gesteld; 

B. voor het geval het Hof geacht moet 
worden beslist te hebben dat de Schoolver
eeniging bij hare aanvrage, zij het in een 
ongewonen vorm, wèl het getal 288 heeft 
opgegeven als het getal leerlingen, voor wie 
het gebouw ruimte moet bieden, het zijn 
rechtsmacht heeft overschreden omdat in 
appèl geen grief is ingebracht tegen de fei
teUjlrn beslissing der Rechtbank dat de 
Schoolvereeniging bij hare aanvrage die 
opgave niet heeft gedaan, zoodat het aan 
het Hof niet vrijstond van die beslissing. 
welke overigens geheel strookt met de ten 
processe vaststaande feiten, af te wijken, 
zijnde dientengevolge het arrest als niet 
steunende op een door de Rechtbank on
aantastbaar vastgestelde feitelijke beslis
sing tevens niet met r edenen omkleed; 

0. omtrent onderdeel A van het middel: 
dat het Hof, blijkens de boven weerge-

geven overwegingen, feitelijk heeft vast
gesteld, dat in de aanvrage der Schoolver
eeniging als het aantal leerlingen, waar
voor de school bestemd was, was bedoeld 
en er uit gelezen is het product van 8 X 
36 = 288 en dat derhalve deze aanvrage de 
opgave van dit aantal inhield; 

dat mitsdien dit onderdee~ uitgaat van 
een verkeerde lezing van 's Hofs arrest en 
daarom, in zijn drie geledingen, feitelijken 
grondslag mist; 

0. omtrent onderdeel B van het middel: 
dat, daargelaten d4t het Hof het vonnis 

der R echtbank aldus verstaat, dat ook de 
Rechtbank heeft aangenomen, dat in de 
a.-'1.nvrage dtör Schoolvereeniging de opgave 
van het aantal leerlingen, waarvoor de 
school bestemd was, was te lezen, dit on
derdeel evenmin tot cassatie kan leiden, 
indien de daarin gegeven lezing van het 
vonnis juist ware; 

dat toch het door de Schoolvereeniging 
tegen het vonnis der Rechtbank ingestelde 
hooger beroep aan het Hof de vraag on
derwierp, of door de Rechtbank terecht 
was beslist, dat - bij het ontbreken van 
een afzonderlijke opgave van dit aantal -
als het aantal leerlingen, waarvoor de 
school, volgens de in art. 79 lid 2 der L.O.
wet 1920 bedoelde opgave, was bestemd, 
mocht worden aangenomen het getal 288. 
af te leiden uit de in de aanvrage door de 
Schoolverceniging gedane opgaven betref
fende h et aantal klassen en het maximum 
aantal leer·lingen per klasse; 

dat het Hof ter beantwoording van deze 
vraag mede had te letten op een door de 
GemeeHte in hooger beroep tot steun van 
deze beslissing aangevoerden grond - be
treffende de uitlegging der aanvrage -, 
welke ook in eersten aanleg reeds was aan
gevoerd, maar door de Rechtbank was ver
worpen; 

dat mitsdien ook dit onderdeel faalt; 
Verwt:rpt het beroep. 
Veroordeelt eischers in de kosten der 

cassatie. f 450 salaris. 

Concl. Adv.-Gen. Mr. Wijnveldt: 

Post alia: 
Bij haar aanvrage heeft het schoolbe

stuur niet afzonderlijk opgegeven voor 
welk ;;-etal leerlingen het gebouw ruimte 
moest bieden, doch zich beperkt tot de ver
melding van ha.ar voornemen tot stichting 
van een school, met acht leslokalen elk 
bestemd voor 36 leerlingen. 

In haar hierboven overgenomen rechts
overwegingen neemt de Rechtbank aan, dat 
wanneer de opgave van het aantal leerlin
gen voor wie het gebouw ruimte moet bie
den, niet gedaan is, dit aantal gesteld moet 
worden op 8 maal 36 of 288, omdat dit ge
tal geacht moet worden datgene te zijn, dat 
het bestuur zou hebben opgegeven bij vol
ledigheid der aanvrage. 

Het Hof is verder gegaan en geeft m. i. 
in zijn bovengemeld arrest een feitelijke 
beslissing, waarbij het aanneemt, dat iu 



177 3 DECEMBER 1946 

de gebleken omstandigheden h et aantal van 
288 implicite is opgegeven , terwijl het de 
beschouwingen t.ler schoolvereeniging, wel
ke achteraf het getal van 210 becijfert, 
verwerpt. 

Het middel voert in de eerste plaats on
der A tegen het arrest aan, dat de aan
vrage de vereischte opgave niet inhield. 
zoodat de regel omtrent het vervallen der 
waarbor gsom in art. 79 lid 2 der Wet ge
steld, niet van toepassing kan zijn. Het 
komt daarmede naar mijn oordeel ten on
rechte op tegen een feitelijke beslissing. 
Bovendien merk•e de geachte pleiter voor 
de Gemeente terecht op, dat wanneer inder
daad zou vaststaan, dat de opgave niet 
gedaan was en dus geen beteekenis ge
hecht moest worden aan het getal 288, de 
Gemeente het geheele bedrag als subsidie 
gegeven zou kunnen terugvorderen als on
VE'rschuldigd betaald. 

Onderdeel B van het middel er van uit
gaande, <lat aangenomen zou moeten wor
den dat de schoolvereeniging wèl h et getal 
var{ 288 leerlingen heeft opgegeven, bevat 
een geheel andere grief en !daagt er over, 
dat het Hof zijn rechtsmacht heeft over
schreden. Ik acht deze stelling onjuist, om
dat eischeres in cassatie in h aar memorie 
van antwoord in appèl, welke blijkens het 
arrest is ingelascht, h eeft uiteengezet, dat 
haar opgave wel volledig is geweest. 

Daaruit volgt, ook a l was incidenteel ap
pèl tegen de beslissing der R echtbank niet 
ingesteld, dat het aan het Hof vrijsto1;1_d 
van de beslissing der Rechtbank af te WJJ
ken. Het Hof hp,eft zijn beslissing dan ook 
voldoende met redenen omkleed. 

Inderdaad is h et arrest door de saamge
vatte behandeling der beide grieven van de 
Schoolvereeniging niet sch erp gesteld, doch 
niet in die mate, dat het v~rring-maakt 
tusscherr rle-objectiet- îe bepalen school
ruimte en de subjectief door het schoolbe
stuur vast te stellen schoolruimte, waar
over het tweede gedeelte van het middel 
onder A klaagt. 

Van oordeel dat het middel niet tot cas 
satie kan leiden, concludeer ik tot verwer
ping van het beroep en veroordeeling van 
eischeres in de proceskosten. 

(N. J.) 

3 D ecember 1946. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 19 j 0

• art. 
22 bis). 

Terecht is door Ged. Staten verklaard, 
dat de instandhouding der openbare la
gere school wordt gevorderd en is door 
hen goedkeuring onthouden aan h et 
raadsbesluit tot opheffing der school, 
nu de ouders van 12 leerplich t ige kin
deren openbaar onderwijs voor deze 
kinderen verlangen, (waarbij onver
schillig is welke beweegredenen de ou
ders tot hun verklaring h ebben ge
b racht) , en niet is getroffen een der 
maatregelen bedoeld in art. 19. 

L. I946 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op h et beroep, ingest eld 

door den raad der gemeente Baarle-Nassau 
tegen een besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant van 9 April 1946, G. no. 
449, IVde Afdeeling, waarbij is verklaard, 
dat de instandhouding der openbar e lagere 
school te Baarle-Nassau-Grens · ingevolge 
artikel 19 der Lager-Onderwijswet 1920 
wordt gevorderd, alsmede goedkeuring is 
onthouden aan het besluit van den raad der 
gem eente Baarle-Nassau dd. 29 Januari 
1946 tot opheffing dier school; 

Den Raad v. State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 6 
November 1946, No. 368; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 November 1946, No. 39028, afdeeling La
ger Onderwijs; 

0. dat bij bovengenoemd besluit goedk eu
ring is onthouden aan h et besluit van den 
raad der gemeente Baarle-Nassau dd. 29 
Januari 1946 tot opheffing der openbare la
gere school aldaar aan de grens en is ver
klaard, dat de instandhouding dier school 
ingevolge artikel 19 der Lager-Onderwijswet 
1920 wordt gevorderd ; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat de gemeent eraad van Baarle-Nassau de 
openbare lagere school aldaar aan de gr ens 
h eeft opgeh even uit de overweging o.a. dat 
die school thans nog slechts bezocht wordt 
door 12 leerlingen , waarvan er 11 den 
Roomsch-Katholieken Godsdienst belijden, 
die op de bijzonder e scholen in de gem eente 
kunnen worden toegelaten; dat, ofschoon 
zulks niet in het dictum van h et besluit tot 
uitdrukking is gebracht, niettemin uit de be
weegredenen van dat besluit en de daarin 
aangehaalde wetsartikelen valt af te leiden, 
dat et--'s-raads-be·doellng is geweest te be
sluiten dat de instandhouding van de open
bare lager e school aan de grens van de ge
meent e Baarle-Nassau ingevolge artikel 19 
der Lager-Onderwijswet 1920 niet wordt ge
vorderd; dat bedoeld raadsbesluit dus kan 
worden geacht in zich te sluiten een beslis
sing, als bedoeld in artikel 22bis, 2de lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920; dat de ouders van 
12 leerlingen, die thans bedoelde openbare 
lagere school bezoeken, den Inspecteur van 
h et Lager Onderwijs in de Inspectie Til
burg, zoowel mondeling als schriftelijk, na
drukkelijk h ebben te k ennen gegeven, dat 
zij openbaar onderwijs voor hun kinderen 
verlangen; dat de instandhouding dezer 
school derhalve ingevolge artikel 19 dier wet 
wel wordt gevorderd; dat, wat betreft 's 
Raadsbeslissing tot oph effing der bedoelde 
openbare lager e school, deze beslissing voor
barig is, aangezien zoodanig besluit naar 
luid van artikel 22bis, 2de lid, slot der wet 
eerst m ag worden genomen binnen een 
maand, nadat door hun College, of in beroep 
door de Kroon, is beslist, dat de instandhou
ding van de school niet ingevolge artikel 19 
der wet wordt gevorderd; dat, vermits aan 
dit wettelijk voorschrift niet is voldaan, 's 
Raads opheffingsbesluit niet voor goedkeu
ring vatbaar is; 

12 
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dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
de beslissing tot de instandhouding van ge
noemde school onder meer voortvloeide uit 
het door K. van Gooi c.s. ingezonden adres, 
waarbij door ouders van 10 (niet 12) leer
lingen wordt verklaard, dat zij openbaar on
derwijs voor hun kinderen verlangen; dat 
dit request door adressanten is ingezonden, 
nadat de raad tot opheffing der school had 
besloten; dat door dezelfde requestranten 
voordien, in een bijeenkomst door den bur
gemeester van Baarle-Nassau bijeengeroe
pen en in t egenwoordigheid van den Zeer
eerwaarden Heer Pastoor Vekemans t e 
Baarle-Nassau en den Zeereerwaarden Pa
ter Pelt, Overste van h et klooster der Paters 
van den H eiligen Geest te Baarle-Nassau
Grens, werd verklaard, dat zij in geen en dee
le bezwaar hadden tegen bijzonder onder
wijs, en dit onderwijs zelfs op prijs stelden, 
doch dat het gemis aan godsdienstonderwijs 
aan de openbare lager e school voor h en ech 
ter werd ondervangen door h et godsdienst
onderwijs, hetwelk hun kinderen ontvingen 
van de Paters van h et nabijgelegen klooster 
van den H eiligen Geest; dat zij evenwel de 
school aan de Grens wenschten te behouden, 

openbaar onderwijs wordt verlangd, doch 
dat dit niet juist is, aangezien het tegen 
deel blijkt, zoowel uit de overgelegde schrif
telijke verklaringen van de ouders als uit de 
ingewonnen ambtsberichten; 

dat niet is getroffen een der maatregelen, 
bedoeld in artikel 19, lid 4, der Lager-Onder
wijswet 1920; 

dat mitsdien door Gedeputeerde Staten 
terecht is verklaard, dat de instandhouding 
der openbare lagere school aan de grens te 
Baarle-Nassau ingevolge genoemd artikel 
19 wordt gevorderd; 

dat even eens uit het voorgaande blijkt, 
dat door Gedeputeerde Staten t erecht goed
k euring is onthouden aan het besluit van 
den gemeenteraad tot opheffing van de be
doelde school; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
h et beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

omdat dit gemakkelijker voor h en was; dat 6 December 1946. KONINKLIJK BESLUIT. 
deze verklaringen derhalve lijnrecht in t e - (Lager Onderwijswet 1920 art. 17 j 0

• 

genspraak zijn met hun eischen om speciaal art. 23) . 
openbaar onderwijs te ontvangen, doch dat Wel h eeft de Raad B. en W. gemach-
deze eisch thans wordt gesteld als middel tigd tot h et instellen van beroep, vóór 
om zich gemakkelijker schoolbezoek voor de hij had kunnen kennisnemen van h et 
kinderen te verzekeren; dat van de Grens besluit van Ged. Staten, doch daar goed-
af een geregelde busdienst m et de kom dev keuringsbesluiten niet m et redenen ple-
gemeente Baarle-Nassau wordt onderhou gen te worden omkleed, bestond er voor 
den, welke busdienst binnenkort weer wordt den Raad geen aanleiding om rekening 
uitgebreid en waardoor h et bezoeken der te h ouden m et de mogelijkheid, dat door 
bijzondere scholen te Baarle-Nassau-dorp het besluit van Ged. Staten voor h em 
zeer wordt vergemakkelijkt; dat toeneming een ander licht op de zaak zou worden 
van het aantal leerlingen niet ralt te ver- geworpen, zoodat de Raad bevoegd was 
wachten; dat t wee icmde:ren;-dte-"oom= n~ ,-~- uorILQ!j voorbaat t e beslissen, dat zijn be-
de openbare lagere school bezochten, thans zwaren7n--J:ed eva! t ot in ~ hoogst e 
op de bijzondere school zijn geplaatst en instantie zouden wor en -enoaàr ge-
niet meer terug zullen gaan naar de open- maakt. 
bare lagere school; dat de vader dezer kin- Tegen de voorgenomen stichting van 
deren het adres dan ook niet h eeft getee- een school t e S . bestaat geen bezwaar, 
kend; dat, waar zoo duidelijk en klaarblijke- nu deze gemeente als centrum van bus-
lijk de bedoeling van adressanten is geble- en tramlijnen bij uitstek geschikt is 
ken, h et toch niet verantwoord is in deze tij- voor het vestigen van een school voor 
den een zoo ongemotiveerde hooge finan- u.l.o. en moet worden aangenom en, dat 
cieele uitgave t e doen om aan de gemak- er zoowel voor deze sch ool als voor die 

'.Zucht van adressanten t egemoet te komen; t e H., welks gemeentebestuur t egen de 
O. dat blijkéns de overgelegde stukken de stichting bezwaren had ingebracht, 

-0uders van 12 leerplichtige kinderen open- plaats is. 
baar onderwijs voor deze kinder en in de ge
meen te Baarle-Nassau verlangen; 

dat wel is waar door den appellant naar 
voren is gebracht, dat deze ouders in een 
bijeenkomst zouden hebben verklaard geen 
bezwaar te . hebben tegen bijzonder onder
wijs en dit onderwijs zelfs op prijs te stellen, 
doch dat, wat hiervan zij, in ieder geval 
daarna door de ouders uitdrukkelijk schrif
telijk is verklaard, dat zij voor hun kinde
ren openbaar onderwijs verlangen; 

dat hierbij onverschillig is, welke beweeg
r edenen de ouders tot hun verklaring h eb
ben gebracht: 

dat de appellant voorts nog aanvoert, dat 
slechts voor JO en dus niet voor 12 kinder en 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingest eld 

door Burgemeester en Wethouders der ge
meente Hellevoetsluis tegen h et besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 
13/22 Februari 1946, B. 3380/31 ( 2e afdee
ling), Gedeputeerde Staten 130/3, waarbij 
goedkeuring is verleend aan het besluit van 
den raad der gemeente Spijkenisse van 3 
December 1945, tot stichting van een open
bare school voor uitgebreid Jager onderwijs 
aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 November 1946, no. 369; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
29 November 1946, No. 39500, Afdeeling La
ger Onderwijs; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland bij bovengenoemd besluit van 13/22 
Februari 1946 goedkeuring hebben verleend 
aan het besluit van den raad der gemeente 
Spijkenisse van 3 December 1945, tot stich
ting van een openbare school voor uitge
breid lager onderwijs aldaar; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Sta
ten Burgemeester en Wethouders van H el
levoetsluis krachtens daartoe op 23 F ebru
ari 1946 verkregen machtiging van den raad 
dezer gemeente bij Ons in beroep zijn geko
men, aanvoerende, dat in de gemeente H el
levoetsluis r eeds 50 jaren een openb. school 
voor uitgebreid lager onderwijs is gevestigd, 
waarop leerlingen van alle omliggende ge
meenten schoolgaan; dat door de stichting 
van een dergelijke school in Spijkenisse ver
wacht wordt, dat een aantal leerlingen van 
de omliggende gemeenten de school in H el
levoetsluis zullen gaan verlaten; dat het 
leerlingenaantal der school in hunne ge
meente in verband daarmede zoodanig zal 
verminderen, dat zij zal terugvallen tot een 
driemansschool, hetgeen huns inziens niet 
in h et belang van h et onderwijs is te achten; 
dat zij zich dan ook door de stichting van 
een school voor uitgebreid lager onderwijs 
in de gemeente Spijkenisse zeer bezwaard 
gevoelen; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van Burgemeester en Wethouders van H el
levoetsluis in hun beroep, dat blijkens een 
bij den Raad van State ingekomen nadere 
memorie de gemeenteraad van Spijkenisse 
van m eenmg is, dat Burgemeester en W et
houders van de eerstgenoemde gemeente 
niet in hun beroep kunnen worden ontvan
gen, aangezien de machtiging tot het instel
len van beroep door den tijdelijken gemeen
teraad van H ellevoetsluis is verleend, vóór
dat hij had kunnen kennis nemen van het 
betrekkelijk besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Zuid-Holland; 

dat evenwel tegen deze machtiging, ver
leend door den tijdelijken gemeenteraad van 
Hellevoetsluis, geenszins het bezwaar kan 
worden aangevoerd, dat zij werd gegeven; 
vóórdat door Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland op h et t er goedkeuring inge
zonden besluit van Spijkenisse een beslis
sing was genomen; 

dat toch goedkeuringsbesluiten niet met 
redenen omkleed plegen te worden, zoodat 
er voor den tijdelijken gem eenteraad van 
Hellevoetsluis geen aanleiding bestond om 
rekening te houden met de mogelijkheid, dat 
door het besluit van Gedeputeerde Staten 
voor hem een ander licht op de zaak zou 
worden geworpen; 

dat onder deze omstandigheden de tijde
lijke gemeenteraad bevoegd was bij voor
baat te beslissen, dat zijn bezwaren tegen 
h et besluit van Spijkenisse in ieder geval 
tot in de hoogste instantie zouden worden 
k enbaar gemaakt; 

dat derhalve h et evengenoemdle bezwaar 

van den gemeenteraad van Spijkenisse niet 
opgaat, en Burgemeester en Wethouders 
van Hellevoetsluis mitsdien ontvankelijk 
zijn in hun beroep; 

O. ten aanzien van de hoofdzaak, dat op 
grond van de t er zake ontvangen ambtsbe
richten moet worden aangenomen, dat de 
ligging van de gemeente Spijkenisse, die 
een centrum vormt van bus- en tramlijnen 
op het eiland Voorne en Putten, bij uitstek 
geschikt is voor het vestigen van een school 
voor uitgebreid lager onderwijs; 

dat daarvan dan ook het gevolg zal zijn, 
dat een veel grooter aantal kinderen dan tot 
nu toe uitgebreid lager onderwijs zal kun
n en genieten; 

dat daarbij nog komt, dat blijkens de stuk
k en Spijkenisse een zich gunstig ontwikke
lende gemeente is, waar zich onder m eer 
enkele groote industrieën zullen vestigen; 

dat voorts m et de ter zake geraadpleegde 
organen van het Rijksschooltoezicht moet 
worden aangenomen, dat er voor beide scho
len, die t e Hellevoetsluis en te Spijkenisse, 
naast elkaar p laats is; 
dat ook niet is aan te nemen, dat als ge
volg van de schoolstichting te Spijkenisse 
het aantal leerlingen van de school te Hel
levoetsluis belangrijk zal afnemen; 

dat deze vermindering blijkens de stuk
k en voorshands wordt gesteld op niet meer 
dan zes; 

dat er tegen de stichting van een school 
voor uitgebr eid lager onderwijs te Spijkenis
se te minder bezwaar kan bestaan, nu deze 
voorloopig gevestigd kan worden in drie 
leegstaande lokalen van de openbare school 
voor gewoon lager onderwijs; 

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.) 

16 D eoernber 1946. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenreglement Belastingdienst art. 35). 

"In h et belang van den dienst". Nu 
art. 35 van h et Ambtenarenreglement 
Belastingdienst niet bepaalt, dat ver
plaatsing van een ambtenaar kan ge
schieden, indien dit "naar h et oordeel 
van den Minister" in het belang van 
den dienst is, behoort het tot de taak 
van den ambtenarenrechter het dienst
belang bij de verplaatsing te beoordee
len. 

Door verplaatsing van den a mbtenaar 
(m.i.v. 16 Juni 1944) zou h et dienstbe
lang ernstig zijn geschaad, daar zijn il
legale werk rechtstreeks in h et belang 
van den dienst was. De voorgenomen 
verplaatsing zou eveneens na deelig zijn 
geweest voor de gezondheid van den 
ambtenaar en daardoor voor zijn ar
beidspraestatie en dus ook voor het 
dienstbelang. 
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Uitspraak inzake: 
De Minister van Financiën, eischer in 

hooger beroep, 
tegen: 

T. te H., gedaagde in hooger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de waarnemend Secretaris-Gene-. 

raai van het Departement van Financiën -
gelezen de berichten van den directeur der 
directe belastingen, invoerrechten en ac
cijnzen te A. d.d. 21 April 1944 en 16 Mei 
1944 - op 26 Mei 1944 heeft goedgevonden 
en verstaan den inspecteur van 's Rijks be
lastingen T., toegevoegd aan het hoofd van 
de inspectie der belastingen te H., met in
gang van 16 Juni 1944 te verplaatsen naar 
R. en hem toe te voegen aan het hoofd van 
de inspectie der belastingen aldaar, met be
houd van zijn tegenwoordige bezoldiging; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van 4 Juni 194-6 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen -
voorzoover te dezen van belang, het beroep, 
door T. tegen voormeld besluit ingesteld, ge
grond en dat besluit nietig heeft verklaard 
en heeft bevolen, dat hem de tot schadeloos
stelling van getuigen gemaakte kosten, ten 
bedrage van f 6.86 uit 's Rijks kas geheel 
zullen worden vergoed; 

O. dat Mr. B . R. Wesseling als gemachtig
de van den Minister van Financiën tegen 
deze uitspraak tijdig in hooger beroep is ge
komen en op de bij h et beroepschrift aange
voerde gronden heeft verzocht die uit
spraak, voorzoover betreft de beslissing op 
het beroep ingesteld tegen het voormelde 
besluit van 26 Mei 1944, te vernietigen en 
het daartegen gerichte beroep alsnog niet
ontvankelijk, althans ongegrond te verkla
ren; 

O. dat T. bij contra-memorie heeft gecon
cludeerd tot ongegrond-verklaring van het 
hooger beroep en handhaving der aangeval
len uitspraak; 

In rechte: 
0. dat gedaagde (toenmaals klager) bij de 

aangevallen uitspraak tevens niet-ontvan
kelijk is verklaard in zijn beroep, ingesteld 
naar aanleiding van een hem op 20 April 
1944 van den directeur der directe belastin
gen te A. geworden mededeeling, maar de 
Raad die uitspraak in zooverre buiten aan
merking laat, daar tegen dat deel der uit
spraak geen hooger beroep is ingesteld; 

O. dat in deze moet worden onderzocht, of 
het bovenvermelde hesluit van den waarne
mend Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financiën van 26 Mei 1944 tot 
verplaatsing met ingang van 16 Juni 1944 
van gedaagde van H. naar R . kan worden 
aangevochten op een der gronden, genoemd 
in art. 58, Jid 1, der Ambtenarenwet 1929; 

O. dat eischer zich ter verdediging van dat 
besluit heeft beroepen op art. 35 van het 
Ambtenarenreglement Belastingdienst, het
welk luidt : .,De ambtenaren kunnen door 
den Minister worden verplaatst zoowel in 

het belang van den dienst als op hun ver
zoek", en de Raad nu allereerst zal onder
zoeken, of het besluit (tot het nemen waar
van destijds de waarnemend Secretaris-Ge
neraal in plaats van den Minister bevoegd 
was) in strijd met dit algemeen verbindend 
voorschrift; 

0. dat de onderhavige verplaatsing niet 
heeft plaats gehad op verzoek van gedaag
de, zoodat met betrekking tot voormeld 
voorschrift nog te onderzoeken overblijft, 
of de verplaatsing van H. naar R. per 16 
Juni 1944 in het belang was van den dienst; 

0. dat in het beroepschrift is gesteld, dat 
het niet tot de taak van den Ambtenaren
rechter behoort om zelf het belang van den 
dienst te beoordeelen en zijn opvatting over 
het belang van den dienst in een speciaal 
geval te stellen boven die van den Minister 
of van den waarnemend Secretaris-Gene
raal, die de verantwoordelijke personen wa
ren en zijn; 

0. dat de Raad die stelling evenwel moet 
verwerpen, daar art. 35 voormeld niet be
paalt, dat verplaatsing van een ambtenaar 
kan geschieden indien dit naar het oordeel 
van den Minister in het belang van den 
dienst is, terwijl evenmin eenig ander wet
telijk voorschrift den ambtenarenrechter 
een dergelijke beperking toestaat in de uit
oefening van zijn taak om na te gaan, of een 
besluit als het bestredene met een algemeen 
verbindend voorschrift als het voormelde 
strijdt; 

0. dat het Ambtenarengerecht als zijn 
oordeel te kennen heeft gegeven, dat door 
de verplaatsing van gedaagde diens illegale 
actie zou zijn geschaad, maar daaraan niet 
heeft toegevoegd - zooals eischer uit de 
aangevochten aanspraak h eeft gelezen -
dat het belang van den dienst bij het belang 
van de illegale actie moet achterstaan; 

0. dat de Raad met h et Ambtenarenge
recht als vaststaande aanneemt, dat ge
daagde - wat den waarnemend Secretaris
Generaal bij h et n emen van h et bestreden 
besluit niet bekend was - mede in Mei 1944 
een belangrijk aandeel had in het illegale 
werk t e H., in het bijzonder ook ten aanzien 
van ambtenaren van den belastingdienst 
van elders, die als gevolg van maatregelen 
van de bezettende macht moesten onderdui
ken en voornamelijk door gedaagde's be
middeling op clandestiene -wijze in H . en 
omgeving een nieuwe standplaats kregen 
toegewezen; h etgeen, zoo gedaagde in Juni 
1944 H. zou h ebben verlaten, niet of slechts 
in veel g~ringeren omvang had kunnen zijn 
geschied; 

0. dat gedaagde op die manier vele amb
tenaren voor den beiastingdienst heeft be
houden en dit illegale werk daarom recht
streeks in het belang van den dienst was, 
zoodat het dienstbelang door verplaatsing 
van gedaagde uit H. stellig ernstig zou zijn 
geschaad; 

0. dat daartegen geenszins opwogen de 
r edenen, welke den waarnemend Secretaris
Generaal ertoe hebben geleid h et besluit tot 
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verplaatsing t e n em en en welke in hoofdzaak 
hierop berustten, dat de arbeidspraestatie 
van g edaagde te gering werd geacht en hij 
hierom, en ook m et h et oog op zijn "menta
liteit", m oest komen op een inspectie, waar 
een krachtige leiding werd gegeven; 

0. dat hierbij nog opmerking v erdient, 
vooreerst dat niet is gebleken, dat gedaagde 
te R. onder een krachtigere leiding zou ko
men dan te H., en voorts dat vaststaat, dat 
de betrekkelijk geringe arbeidspraestatie 
van gedaagde - die reeds sedert 1920 bij 
den belastingdienst werkzaam was en blij
k ens de sig nalem entstaten als een ijverig en 
bekwaam inspecteur moet worden aange
merkt - in den bezettingstijd- eensdeels een 
gevolg was van zijn illegalen arbeid en an
derdeels van zijn streven de vijandelijke 
maatregelen tot h et w egvoeren o.a. van be
lasting personeel zooveel mogelijk t e be
moeilijken; 

0. dat hie r nog bij komt, dat m ede blij
k ens een verklaring dd. 6 Mei 1946 van S.J. 
v. S., arts voor longziekten te H., voor ge
daagde wegens een longlijden een verblijf 
in gematigde zeelucht op drogen g rond, ge
lijk Kennem erland biedt, aangewezen was, 
zoodat was t e v erwachten, dat een verplaat
sing naar R . voor zijn gezondheid en mits
dien ook voor zijn arbeidspraestatie en het 
belang van den dienst juist na deelig zou 
zijn; 

0. dat uit h et vorenstaande volgt, dat een 
v erplaatsing van gedaagde van H. naar R. 
in Juni 1944 geenszins in h et belang va n den 
dienst was, weshalve h et besluit van 26 Mei 
1944 in strijd is m et het algemeen verbin
dend voorschrift van art. 35 van h et Ambte
narenreglement B elastingdienst en bij de 
aangevallen uitspraak dus terecht nietig is 
verklaard; 

O. dat het b estreden besluit slechts gaat 
over een v erplaatsing m et ingang van 16 
Juni 1944 en in het onderhavige geding der
halve buiten beschouwing moet blijven de 
in het beroepschrift m ede opgeworpen 
vraag, of, nu die overplaatsing ten gevolge 
van door den voorzitter van h et Ambtena
r engerecht bij voorraad genomen beslissin
gen was opgeschort, een overplaatsing na de 
bevrijding van ons land, toen h et illegale 
werk geen rol m eer speelde, wel in h et be
lang van den dienst zou zijn; 

0. dat de aangevochten uitspraak, welke 
ook juist is m et betrekking tot de daarbij 
bevolen vergoeding van kosten voor getui
gen, blijkens al h et hierboven overwogene 
moe t w o rde n b ev e stig d , v oorzoov e r ze aan 
's Raads oordeel is onderworpen ; 

R echtdoende : 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 

voorzoover deze aan 's Raads oordeel is on 
derworpen. 

(A. B.) 

11 December 1946. K ONINKLITI<: BE
SLU IT. (Gemeent ewet art. 232 j 0

• a rt. 
228 b en d). 

K ennelijk is bedoeld, in h et bestreden 
besluit tot onthouding van goedkeuring 
t ot ui tdrukking te brengen, dat omtrent 
tegen h et besluit van den burgemeester 
bij den Commissa ris aanva nkelijk gere
zen bezwaren door dezen laats te inlich
tingen zijn gevraagd en da t de Com
missaris, nu deze inlichtingen niet tijdig 
genoeg werden vers trekt om binnen den 
in a cht t e n em en t ermijn tot een defi
nitief oordeel t erzak e t e kunnen gera
k en , onder de gegeven omstandigh eden 
aanleiding h eeft gevonden , de goedkeu
ring aan h et beslui t va n den burge
m eester t e onthouden. W el is deze m oti
v eering op onvolkom en wijze in de over
wegingen van h et besluit va n den Com
missaris n eergelegd, doch aa ngezien 
misverstand omtrent den daarin gevolg
den gedachtengang is uitgesloten, mag 
h et bestreden besluit geacht wordrcm m et 
reden en t e zijn omkleed in den zin van 
art. 232. 

Indien in een gem eente eenmaal een 
bad- en zweminrichting aanwezig is, is 
de instandhouding daarvan on getwij 
feld voor de volksgezondheid in die ge
m eente va n zooda nige beteek enis, dat 
aan noodzak elijk geblek en maatregelen 
tot gezondma king van den geldelijken 
toesta nd van de onderneming door de 
gemeente k an worden m edegewerkt. 
E chter m oeten da n de maatr gelen tot 
gezondma king zoodanig zijn da t - on
voor ziene gebeurtenissen daargela ten -
er r edelijke grond bes taat voor de ver
wachting, dat de inrichting in stand zal 
blijven en da t bij voortzetting van h aar 
exploitatie niet w ederom binnen k or ten 
tijd van de gem eente onvoorziene offers 
zullen worden gevraagd. In v erband 
hiermede moet niet zonder geblek en 
noodzakelijkheid a fs tand worden gedaan 
van rechten, welke de gemeen te op de 
onderneming h eeft verkregen en moet, 
waar offer s moeten worden gebracht, 
de g rootte daarvan na behoorlijke over
weging na uwkeurig k omen vas t te 
staan. In dit opzicht voldoet h et zooge
naamde sa n eeringsplan niet aan rede
lijke eisch en. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep ingesteld door 

den burgem eester van Zwolle tegen h et be
s luit v a n den Commissaris de r p rovinc ie 
Overijssel van 25 October 1944, 2e afdeeling, 
No. 4633a/6311 waarbij goedkeuring is ont
houden aan h et besluit va n voornoemden 
burgemeester van 31 Mei 1944, No. 5616 , af
deeling II, tot h et v erleen en van m edewer 
king aan de saneering der financi ën van de 
N.V. ,,Sportfondsenbad Zwolle"; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
31 Juli 1946, N o. 1; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Binnenlandsche Zaken van 9 December 
1946, No. 20027, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, Bureau Financiën; 

0. dat de N.V. ,,Sportfondsenbad Zwolle" 
bij adres van 22 April 1944 aan het gemeen
tebestuur van Zwolle heeft verzocht, mede
werldng te willen verleenen bij de voorge
nomen saneering van de financiën der N.V. 
en wel: 

a. door het verstrekken van een bedrag 
van f 30,000 à fonds perdu teneinde de N.V. 
in de gelegenheid te stellen een door haar 
bij de"Rotterdamsche Verzekeringssociëtei
ten" onder garantie der gemeente gesloten 
leening af te lossen. 

b. door kwijtschelding van de in den loop 
der jaren door de gemeente als borg voor de 
sub a bedoelde leening aan de geldgeefster 
betaalde bedragen, in totaal beloopende 
f 54,107.10; 

c. door verkoop aan de N.V. van den, 
haar in erfpacht gegeven grond, waarop de 
zweminrichting is gesticht; 

dat de burgemeester der gemeente Zwolle 
naar aanleiding van dit verzoek bij besluit 
van 31 Mei 1941, No. 5616, afdeeling II, heeft 
besloten de gevraagde medewerking te ver
leenen en te dien einde: 

a. een bedrag van f 30,000 ter beschik
king van de N.V. ,,Sportfondsenbad Zwolle" 
te stellen als aandeel der gemeente in de 
aflossing van de door de N.V. bij de "Rot
terdamsche Verzekeringssociëteiten" geslo
ten geldleening, waarbij de gemeente als 
borg verbonden is. 

b. aan de N.V. voornoemd kwijt te schel
den een bedrag van f 54,107.10, dat de ge
meente in hare qualitcit van borg voor de 
sub a bedoelde leening aan de schuldeische
resse h eeft betaald, 

c. aan de N.V. voornoemd voor een be
drag van f 10,000 te verkoopen den haar in 
erfpacht gegeven grond, kadastraal bekend 
in sectie B No. 3363, een en ander onder 
voorwaarde: 1. dat de gemeene de bevoegd
h eid verkrijgt een lid van den Raad van 
Beheer der N.V. te benoemen, 2. dat de ge
meente jaarlijks kosteloos de beschikking 
verkrijgt over badkaartjes tot een waarde 
vanf950; 

dat het genoemd besluit van den burge
meester steunt op de overwegingen, dat h et 
in het belang der gemeente is de gevraagde 
medewerking te verleenen, daar zij dan be
vrijd wordt van het aan de borgstelling ver
bonden risico om nog gedurende 14 jaren 
te moeten bijdragen in de betaling der an
nuïteiten van de sub a bedoelde leening, 
thans nog groot f 120,000, terwijl er geener
lei uitzicht bestaat, dat de door haar als 
borg betaalde bedragen door de schuldena
resse zullen kunnen worden terugbetaald; 
dat de gemeente als canon voor den grond 
nominaal ontvangt f 1450, waarvan echter 
f 950 in den vorm van badkaartjes te harer 
beschikking wordt gesteld; 

dat aan het evenverm eld besluit van den 
burgemeester der gemeente Zwolle de Com
missaris der provincie Overijssel bij besluit 
van 25 October 1944, Ze afdeeling, No. 4633a/ 
6311, goedkeuring heeft onthouden, daarbij 

onder aanhaling van zijn besluit van 30 
Augustus 1944, No. 4633/5459, 2e afdeeling, 
waarbij zijn beslissing omtrent het voor
melde besluit voor een tijdv1,,k van twee 
maanden, ingaande 5 Sept. '44, is verdaagd, 
overwegend, dat het zijnerzijds ingestelde 
onderzoek, betrekking hebbende op het bo
venbedoelde ter goedkeuring ingezonden be
sluit, aanleiding heeft gegeven tot het bij 
den burgemeester der gemeente Zwolle in
winnen van nadere inlichtingen; dat het 
terzake dienende antwoord nog niet van de
zen burgemeester is ontvangen; 

dat van dit besluit van den Commissaris 
der provincie Overijssel de burgemeester der 
gemeente Zwolle in beroep is gekomen aai -
voerende, dat het hem wil voorkomen, dat 
dit besluit niet voldoet aan den eisch van 
artikel 232 der gemeentewet, dat een wei
geringsbesluit altijd met redenen omkleed 
moet zijn, daar in deze overwegingen geen 
enkel bezwaar tegen het besluit zelve is ver
vat; dat de Commissaris der provincie bij 
brief van 14 Juni 1944 inlichtingen vroeg 
omtrent eenige punten, samenhangende met 
het saneeringsplan; dat ten behoeve van de 
beantwoording der gestelde vragen gege
vens moesten worden g·evraagd aan de di
rectie der N.V., die te Amsterdam gevestigd 
is; dat deze gegevens den 5den Juli werden 
ontvangen en de vragen van den Commis
saris bij brief van 6 Juli werden beant
woord; dat bij beslui~ van den Commissaris 
van 30 Augustus de beslissing omtrent het 
besluit van 31 Mei werd verdaagd voor een 
tijdvak van 2 maanden, te rekenen van 5 
September; dat eerst den 14den October een 
uitvoerige brief van den Commissaris werd 
ontvangen, houdende een reeks van vragen 
en opmerkingen omtrent het besluit van 31 
Mei; dat deze brief uiteraard niet meer tij
dig beantwoord kon worden, daar een aantal 
der daarin vervatte vragen aan de directie 
der N.V. moest worden voorgelegd, hetgeen 
was geschied vóór het besluit van den Com
missaris van 25 October is ontvangen; 

0. ten aanzien van het verweer van den 
appellant; 

dat k ennelijk bedoeld is, in de overwegin
gen van het bestreden besluit tot uitdruk
king te brengen, dat omtrent tegen h et be
sluit van den burgemeester bij den Commis
saris aanvankelijk gerezen bezwaren door 
dezen laatste inlichtingen aan den burge
meester zijn gevraagd en dat de Commissa
ris, nu deze inlichtingen niet tijdig genoeg 
werden verstrekt om binnen den in acht te 
nemen t ermijn tot een definitief oordeel ter
zake te kunnen geraken, onder de gegeven 
omstandigheden aanleiding h eeft gevonden, 
de goedkeuring aan het besluit van den 
burgemeester te onthouden; 

dat weliswaar deze motiveering op onvol
komen wijze in de overwegingen van het 
ontwerp-besluit is neergelegd, doch dat, 
aangezien misverstand omtrent den daarin 
gevolgden gedachtengang uitgesloten is, h et 
bestreden besluit mag geacht worden met 
r edenen te zijn omkleed in den zin van ar
tikel 232 der gemeentewet; 

dat dus de in het beroepschrift tegen het 
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bestreden besluit aangevoerde grief onge
grond is; 

0. ambtshalve ten aanzien van de aan
vaardbaarheid van h et zoogenaamde sanee
ringsplan : 

dat, indi,m in een gemeente als Zwolle een
maal een bad- en zweminrichting aanwezig 
is, de instandhouding daarvan ongetwijfeld 
voor de volksgezondheid in die gemeente van 
zoodanige bet eek enis is, dat aan noodzake
lijk gebleken maatregelen tot gezondmaking 
van den geldelijken toestand van de betrok
ken onderneming door de gem eente kan 
worden m edegewerkt; 

dat dan echter de maatregelen tot gezond
making zoodanig moet en zijn, dat - onvoor
ziene gebeurtenissen daargelaten - er r e
delijke grond bestaat voor de verwachting, 
dat de inrichting in stand zal blijven en da t 
bij voortduring van haar exploitatie niet 
wederom binnen korten tijd van de gemeen
te onvoorziene offers zullen worden ge
vraagd; 

dat in verband hiermede niet, zonder ge
bleken noodzakelijkheid, afstand m oet wor
den gedaa n van rechten, welk e de gemeente 
op de onderneming h eeft verkregen en dat, 
waar offers m oeten worden gebracht , de 
g rootte daarvan, na behoorlijke overweging, 
nauwkeurig moet komen vast t e staan; 

dat in dit opzicht h et zoogenàamde sanee-
ringsplan niet aan redelijke eisch en voldoet; 

Gezien de Gem eentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
h et beroep ongegrond t e verklaren ; 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A. B.) 

:ll8 D ecember 1946. KONINKLIJK BE
SLUl T . (Gemeentewet art. 229 j 0

• art. 
231). 

T erecht is door Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een besluit tot in
stelling van een jaarmarkt, nu daarte
gen ernstige bezwaren zijn ingebracht, 
m et welke bezwaren Ged. Staten zich 
aanvankelijk h ebben vereenigd, en h et 
overleg hieromtrent nog niet was be
eindigd vóór de afloop van den in art. 
231 bedoelden t ermijn , t erwijl h et nader 
overleg sindsdien h eeft aangetoond, dat 
de ingebrachte bezwaren niet zijn weg 
te n em en. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door burgem eester en wethouders van Zee
land (Noordbrabant) tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant van 
5 Maart 1946, G no. 248, IIe Afdeeling waar
bij goedkeuring is onthouden aan het besluit 
van burgemeester en wethouders dier ge
meente van 15 October 1945, strekkende tot 
instelling van een jaarmarkt voor bijen; 

D en Raad v . State, Afdeeling voor de Ge
schillen van B estuu r, gehoord, advies van 
27 November 1946, No. 479; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 December 

1946, No. 38443, afd. Binnenlandsch Bestuur, 
Bu reau Bestuurszaken; 

0 . dat het bestreden besluit van Gedepu
t eerde Staten steunt op de overwegingen, 
dat tegen het besluit van burgem eester en 
wethouders der gemeente Zeeland bezwaren 
zijn gerezen bij den Bond van Bijenhouders 
te Tilburg en den Rijksbijenteeltconsulent 
te Tilburg , die ter zake door hun college zijn 
geshoord, a lsmede bij een tweetal gem eente
besturen in hunne provincie; dat deze be
zwaren ter k ennis zijn gebracht van burge
meester en wethouders van Zeeland, m et de 
m ededeeling, dat het Provinciaal Bestuur 
zich m et de geuite bezwaren in h et algemeen 
kan vereenigen, en daarbij in overweging is 
gegeven het besluit in t e trekken; dat in h et 
antwoord van burgemeester en w ethouders 
van Zeeland, dat op 1 Maart 1946 is ontvan
gen, de geuite bezwaren worden behandeld 
en gevraagd wordt opnieuw de w ensche
lijkheid een bijenmarkt in hun gemeente t e 
overwegen en hun besluit alsnog goed t e 
k euren ; dat hieromtrent nader overleg noo
dig zou zijn; dat mitsdien thans n og niet de
finitief kan worden nagegaan, of h et besluit 
voor goedkeuring va~baar is of niet; dat hun 
college zijn beslissing omtrent dit besluit, 
da t op 17 October 1945 t er provinciale g rif
fie is ingekomen, bij besluit van 8 Januari 
1946, G no. 259, gedurende twee maanden 
h eeft v erdaagd; dat mitsdien indien niet 
voor 8 Maart 1 946 een beslissing omtrent dit 
besluit aan burgemeester en wethouders zal 
zijn ingezonden, dit besluit ingevolge artikel 
231 der Gem eentewet zal worden geacht t e 
zijn goedgekeurd; dat, zoolang niet vast
staat, dat het Besluit voor goedkeuring vat
baar is of niet , zoodanige goedkeuring dient 
t e worden voorkomen: 

dat burgem eester en wethouders van de 
gem eente Zeeland van dit besluit in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende, dat de over
wegingen, in dit besluit vervat, niet in de 
beoordeeling treden over h et al of niet wen
schelijke eener markt, maar uitsluitend be
doelen te voorkom en, dat door h et enkele 
verloop van den bij artikel 230 der Gemeen
tewet vastgestelden t ermijn goedkeuring 
zou worden V(c'rkregen; dat zij verzoeken 
alsnog goedkeuring aan hun besluit tot het 
instellen eener jaarlijksch e bijenmarkt t e 
ver leen en ; 

0. dat t egen h et besluit van burgem eester 
en wethouders der gem eente Zeeland ern
stige bezwaren door den Rijksbijenteeltcon
sulent en den Roomsch -Katholiek en Bond 
van Bijenhouders t e Tilburg, alsmede door 
de gem eentebesturen van Tilburg en U den 
zijn ingebracht, m et welke bezwaren Gede
puterde Staten, blijkens hun schrijven van 
12 F ebrua ri 1946, G. no. 203, zich aanvan
k elijk h ebben v er eenigd - dat h et overleg 
hieromtrent nog niet was beëindigd voor den 
afloop van den in artikel 231 der Gemeente
wet bedoelden termijn: 

dat onder deze omstandigheden door Ge
deputeerde Staten aan h et bedoelde besluit 
van 15 October 1945 terecht goedkeu ring is 
onthouden; 
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dat het nader overleg, hetwelk sindsdien 
h eeft plaats gehad, h eeft aangetoond, dat de 
ingebrachte bezwaren niet zijn weg te ne
men; 

dat op g rond van de overgelegde stukken 
moet worden geoordeeld, dat deze bezwaren 
gegrond zijn, en dat een bijenmarkt in de 
gemeente Zeeland, nu reeds in Tilburg een 
bijenmarkt bestaat, een versnippering van 
het marktwezen zal veroorzaken, nog daar
gelaten of daardoor niet bovendien de fruit
teelt in de omgeving schade zal lijden; 

dat mitsdien geen termen aanwezig zijn 
om alsnog aan het besluit van burgemeester 
en wethouders der gemeente Zeeland tot in
stelling van een jaarmarkt voor bijen goed
keuring te verleen en; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
h et beroep ongegrond te verklaren: 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast, enz. (A. B.) 

30 D ecember 1946. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Gemeen
tewet art. 224; Besluit Bezettingsmaat
regelen art. 21: Politiebesluit 1945; 
Besch. Min. v. Binn. Zaken 21 Dec. 1945 
(gemeentepolitie); Ambtenarenwet 1929 
art. 105: Alg. Rijksambtenarenregle 
m ent art. 98). 

De beschikking van den Minister van 
Binnen!. Zaken (21 Dec. 1945, N. Stct. 28 
Dec. 1945) betr. de gemeentepolitie mist 
r echtskracht, want is niet uitgevaar
digd door de in art. 4, lid 1, van het Po
litiebesluit 1945 aangewezen autoriteit, 
de Kroon. Zoolang de in dit artikel be
doelde r egelen niet zijn gegeven, moet 
worden aangenomen, dat voor de ge
m eentepolitie de bepalingen, welke voor
dien hadden gegolden, van kracht zijn 
gebleven. Een plaatselijke r egeling, of
schoon door de Verord. Organisatie Po
litie (147/1942) van haar kracht beroofd 
geweest, h eeft bij de bevrijding in Mei 
1945 C's-Gravenhage) haar kracht her
kregen uit hoofde van analogische toe
passing van art. 21 Besluit Bezettings
maatregelen. 

Ontslag wegens onbekwaamheid of 
ongeschiktheid van een ambtenaar kan 
slechts worden gegeven, als daarvan 
bepaa ldelijk is gebleken en niet reeds, 
indien slechts niet voldoende waarborg 
aanwezig wordt geoordeeld, dat de po
litie-ambtenaar kan worden geacht in 
alle opzichten een volwaardig politie
ambtenaar te zijn . 

E en bevel tot h ervatting van h et on
derzoek met aanwijzing van personen 
als getuigen is niet een vonnis, waarte
gen c.q. tegelijk m et h et eindvonnis hoo
ger beroep zou kunnen worden inge
steld. 

Uitspraak in zake: 
De Burgemeester van 's-Gravenhage, ei 

scher in hooger beroep, 

tegen: 
J. B., gedaagde in hooger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per

sonen; 
Wat aangaat de f eiten van het twistgeding: 
0. dat de burgemeester van 's-Graven

hage bij besluit van 16 Februari 1946 aan 
den ambtenaar van politie J. B . met ingang 
van 1 Maart 1946, op grond van artikel 98, 
le lid, onder g, van h et Algemeen Rijks
ambtenarenreglement eervol ontslag heeft 
verleend uit zijn betrekking van agent van 
politie (wachtmeester) te 's-Gravenhage; 
daarbij overwegende: 

dat - ook indien de politieke inslag buiten 
beschouwing wordt gelaten - de geest die 
bij de opleidingsinstituten van h et Politie
Opleidings-Bataljon t e Schalkhaar in het 
algemeen h eerschte en de aard van het on
derwijs, dat daar werd gegeven, niet vol
doende waarborg bieden dat zij, die hun 
eerste opleiding bij genoemd opleidingsba
taljon hebben genoten, geacht kunnen wor
den in alle opzichten volwaardige politie
ambtenaren te zijn, voldoende aan de eischen 
nagenoeg overeenkomende met die, welke 
vóór de bezetting van ons land aan politie
ambtenaren werden gesteld; " 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 18 October 1946 
- naar welker inhoud hierbij wordt verwe
zen - opgeroeid besluit nietig h eeft ver
klaard; 

0 . dat de burgemeester van 's-Gravenhage 
tegen deze uitspraak tijdig in hooger beroep 
is gekomen en op de bij het beroepschrift 
aangevoerde gronden den Raad h eeft ver
zocht, met vernietiging dier uitspraak als
nog te beslissen, dat h et beroep van B. on
gegrond wordt verklaard; 

0. dat Mr. J. A. Schuering, advocaat te 
's-Gravenhage, bij contra-memorie de rede
nen beeft aangevoerd, op grond waarvan 
bij concludeert tot bekrachtiging der aan
gevallen uitspraak; 

In r echte: 
0. dat namens gedaagde :tllereerst is be

toog·d, dat, daar eischer slechts in beroep is 
gekom en tegen de einduitspraak van h et 
Ambtenarengerecht van 18 October 1946 en 
niet m ede tegen de door h et Ambtenarenge
r echt op 2 Augustus 1946 gewezen uit
spraak, het beroep reeds op dien grond niet 
het door hem gestelde effect kan oplever en; 

0. dat gedaagde hierbij h et oog heeft op 
het op laatstgenoemden datum met toepas
sing van artikel 99 der Ambtenarenwet 1929 
uitgesproken bevel tot hervatting van het 
onderzoek op een nader door den voorzitter 
van het Ambtenarengerecht vast te stellen 
terechtzitting, met aanwijzing van de per
sonen, van wie h et verhoor en van de be
scheiden, waarvan de behandeling ter t e
rechtzitting noodig werd geacht : 

0 . dat een zoodanig bevel echter niet is een 
vonnis als bedoeld in het 2e lid van artikel 
105 der Ambtenarenwet 1929, waartegen 
slechts t egelijk met het beroep tegen h et 
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eindvonnis in hooger beroep kan worden 
ingesteld, zoodat het eerste verweer van ge
daagde moet worden verworpen; 

0. wat de hoofdzaak aangaat, dat t e de
zen , over eenkomstig het l e lid van artikel 58 
der Ambtenarenwet 1929, moet worden on
derzocht, of h et bestreden besluit in strijd is 
m et de toepasselijke algem een verbindende 
voorschriften of dat bij het n emen daarvan 
h et administratief orgaan van zijn bevoegd
h eid k ennelijk een ander gebruik h eeft ge
maakt da n tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven; . 

0. da t de eerste r echter h et besluit k en
n elijk strijdig h eeft geoordeeld m et h et a l
gem een verbindend voorschrift, waarop ei
scher h et had doen steunen, nl. artikel 98, 
lid 1, aanhef en onder g , van h et algemeen 
Rijksambtenarenreglem ent; 

0. da t h et evenwel de vraag is, of dit alg·e
m een verbindend voorschrift in dezen toe
passelijk is; 

0 . hieromtrent, dat ingevolge het konink
lijk besluit van 22 D ecember 1945, Staats
bla d F 324, genomen t er uitvoering van a r
tikel 1, onder b, van h et Politiebesluit 1945, 
de politie in 's-Gravenhage bestaat uit ge
m eentepolitie; 

da t volgens artikel 3 van h et P olitiebe
sluit 1945 -- w elk besluit gelijke kracht h eeft 
als een wet - van de gem eentepolitie de 
ambtenaren, die niet zijn hoofdcommissaris 
sen en commissa rissen, door den burgem ees
t er worden benoemd, geschorst en ontsla 
gen ; 

dat k rachtens artikel 4, lid 1, van dat be
sluit nader e a lgem eene en waar mogelijk 
eensluidende r egelen zoowel voor h et corps 
rijkspolitie als voor de gemeentepolitie t en 
aa n zien va n de r echts positie en andere per
son eelsaangelegenheden, op gemeenschap
p elijke voordracht va n de Minis ters van 
Justitie en Binnenlandsche Za k en worden 
gegev en door de Kroon ; 

da t de Kroon zoodanige r egelen n og niet 
h eeft gegev en ; 

dat de Minister van Binnenlandsche Za
k en, overwegende dat het wensch elijk is een 
tijdelijke voorziening t e treffen nopens de 
r echtspositie, m et inbegrip van de bezoldi
g ing en de tucht, van de a mbtenaren va n 
politie in gem eenten waar de politie uit ge
m eentepolitie besta.at, op 21 D ecember 1945 
een beschikking h eeft genom en, geplaatst in 
de Nederla ndsch e Staa tscourant va n 28 D e
cember 1945 n o. 140, volgens welke de bepa
lingen van h et Algem een Rijksambtenaren
reglem ent en de V erordening B ezoldig ing 
P olitie 194 3, zoola ng nopens de r echtspositie, 
m et inbegrip van de bezoldigin g en de tucht, 
va n de ambtP.naren der gem eentepolitie op 
g r ond va n artikel 4, eerste lid , van het Po
litiebesluit 1945 geen r egelen zijn gegeven, 
op h en van over eenkomstige toepass ing 
zijn; 

O. dat tot h et geven van een zooda nige 
,.t lidelijke voorziening" evenwel geen a n
d er e autoriteit bevoegd kan worden geacht 
da n de Kroon, die immers ingevolge artikel 
4, lid 1, va n h et Politiebesluit 1945 alleen ge
r ech tigd is de hierbedoelde regelen - waar-

bij geen onderscheid is gemaakt naar gelang 
van den al of niet tijdelijken aard - uit te 
vaardigen , tenzij dit besluit of eenig ander 
besluit van g elijke r echtskracht een ande
ren gezagsdrager eenige bevoegdheid t er 
zake zou v erleen en; 

0. dat een dergelijk besluit den Raad niet 
bek end is en de beschikking va n den Minis
t er van Binnenlandsche Zaken van 21 D e
cember 1945 ook niet m elding maakt van 
een w ettelijk voorschrift, waarop h et zou 
steunen ; 

0. dat uit h et vor enstaande volgt , dat 
voormelde beschikking van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken r echtskracht 
mist; 

0. dat er ook overigens g een algem een 
v erbindend voorschrift is, uit kracht, waar
van het Algem een Rijksambtenarenregle
m ent t e dezen van toepassing zou zijn ; 

0. dat hiermede niet is uitgemaakt, dat er 
geen enkel toepasselijk algem een verbindend 
voorschri ft , is, h etwelk de burgem eester va n 
's-Gravenhage bij h et geven va n een ontslag 
a ls h et onderha vige ha d in a cht t e n em en; 

0. dat immers, zoolang de in artikel 4, lid 
1, van h et P olitiebesluit 1945 bedoelde r ege
len niet zijn gegeven, m oet worden aange
nom en , da t voor de gem eentepolitie de be
palingen , welke t er zake voordien hadden 
gegolden , van kracht zijn gebleven; 

0 . da t daarom in dit geval nog r ek ening 
moet worden gehouden m et artikel 34 der 
door den burgem eester van 's-Gravenhage 
op 12 Februari 1936 va stgestelde Politier e
geling P olitiepersoneel II; 

da t t och m oet worden aanvaard, dat deze 
r egeling , a l is zij door de w erking der Veror
dening Organisa tie P olitie (verordening 147/ 
1942) van haar kracht ber oofd geweest, m et 
analogische toepassing van art. 21 van h et 
Bes!. bezettingsmaatregelen - inhoudende 
dat , naar gelang h et bezette g ebied door den 
vija nd ontruimd wordt, de Nederlandsch e 
wetgeving. zooa ls zij op 15 Mei 1 940 bestond, 
t en volle v erbindend is - bij de bevrijding 
van 's-Gra v enhage in Mei 1945, t oen ge
noemde verordening buiten werking trad, 
haar kracht h eeft herkreg en; 

0. dat nu volgens artikel 34 va n voormel
de Politiereg eling P olitiepersoneel II ont
slag den a mbtenaar van politie m et opgave 
va n r edenen wordt verleend o.a . ,.op g r ond 
van ongeschiktheid naar het oordeel van 
den B urgemeester, geboord de Commissie 
va n Advies voor h et P olitieper soneel, a nders 
da n wegens ziels - of lichaamsgebrek en"; 

0. dat nu de v raag rijs t , of h et bestred en 
besluit in s trijd is m et dit toepasselijk alg e
ineen verbindend v oorschri f t ; 

0 . dat deze v raag bevestigend moet wor
den beantwoord, omdat de daargenoemde 
comm issie van advies in het onderhavige ge
val niet is geh oord: 

0. da t hieruit volgt, dat het bestreden be
sluit bij de aangevallen uitspraak - zij h et 
met geh eel a ndere m otiveering - t er echt 
nietig is v erklaard wegens strijd met de t oe
passelijke a lgem een v erbindende voorschrif
ten, w esha lve die uitspra ak m oet worden 
bevestigd; 
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o: dat hieraan te allen overvloede nog 
wordt toegevoegd, dat de Raad tot geen an
dere slotsom zou zijn gekomen, indien hij 
artikel 98, lid 1, aanhef en onder g van het 
Alg·emeen Rijksambtenarenreglement wel 
van toepassing zou hebben geacht, aange
zien hij dan met den eersten rechter van 
oordeel zou zijn geweest, dat van een ont
slag van een ambtenaar op grond van dit 
voorschrift slechts _P:orake ka n wezen, indien 

van onbekwaamheid of ongeschiktheid van 
den ambtenaar bepaaldelijk is gebleken, en 
niet reeds indien - zooals hier - slechts 
niet voldoende waarborg aanwezig wordt 
geoordeeld, dat de ambtenaar geacht kan 
worden in alle opzichten een volwaardig po
litieambtenaar te zijn; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 
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~et cursief gedrukte moet gezocht worden in het deel BESLUITEN 

gedrukt op geel papier. 

Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. 58, ze 
en 2e lid). - Gemeente-ambtenares ge
straft bij besluit van 27 Maart z945 met 
eervol ontslag, ingaande 22 -Febr. z945. 
Dat besluit wordt nietig verklaard, want 
de eisch van rechtszekerheid, waarop een 
ambtenaàl' aanspraak kan maken, brengt 
mede, dat, indien eenige afwijkende be
p~ing ter zake ',niet is vastgesteld, een 
ambtenaar er tegen gevrijwaard moet zijn 
in gevallen als het onderhavige de hàeda
nigheid van ambtenaar te verliezen, met 
allé gevolgen van dien, vóór den datum, 
waarop het besluit tot oplegging van straf · 
wordt genomen. - De inzichten van het 
gemeentelijke Scheidsgerecht inzake on
evenredigheid tusschen de opgelegde straf 
( eervol ontslag) en de gepleegde overtre
ding ( plichtsverzuim) en inzake de wen
schelijkheid eener overplaatsing naar een 
anderen tak van dienst, worden door den 
Centra/en Raad van Beroep gedeeld. 

22 Januari. 
, - Uitspraak van den Centra/en Ráad van 

Beroep. (Zuiveringsbesluit z945 artt. 5 en 
8). - Het aangevochten besluit, waarbij 
ontslag is verleend krachtens het Zuive
ringsbesluit z945, is - met name ·wat be 
treft de gehoorde commissie van advies -
op regelmatige wijze tot stand gekomen. 
- De rechtskracht van h et Zuiverings
besluit z945 kan niet worden betwist, ook 
al wordt daarbij aan den ontslagen ambte_ 
naar de toegang tot den administratieven 
rechter ontzegd, nu althans het verleenen 
van ontslag niet uitsluitend is overgelaten 
aan de administratie. Niet-ontvankelijk
heid van het beroep. 25 Maart. 

- Uitspraak van het Ambtenarengerecht te 
Groningen. (K. 'B . d .d. z2 Juni z936, S . 
573~ tot ins telJing van een Rijksverkee r s,. 
inspectie art. 5; Ambtenarenwe t z929 art. 
24). - Rijks-Hoofdinspecteur van het 
Verkeer wordt niet-ontvankelijk verklaard 
in zijn beroep tegen instructies van den 
Directeur van het Vervoer, daar deze niet 
afkomstig zijn van de autoriteit, van w ie 
hij instructies had af tè wachten, zoodat 
hij die instructies naast zich neer kan leg
gen en er niet door in zijn belang kan 
worden getroffen, nu ze alle rechtskracht 
missen. - Het Gerecht komt tot de merk-

waardige conclusie, dat de hoogst ingrij
pende reorganisatie der verkeersinspecties, 
op 3 Dec. z945 aan het Departement van 
Verkeer en Energie opgezet, niet op eer, 
wettig besluft berust. z Apri/. 

- Besluit, houdende voorloopige voorzie
ningen met betrekking tot de bezoldiging 
van het rechtsgeleerde personeel van den 
Centralen Raad van Beroep en de raden 
van beroep, bedoeld in de Beroepswet. 
alsmede met betrekking tot de presentie
gelden voor de leden va.n die raden van 
beroep en van de ambtenarengerechten. 

S. G 92 . 18 April. Blz. 70. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet z929 artt. zo6 
en 58, ze lid). - Overschrijding van den 
termijn voor instellen van hooger beroep 
door een Raaà van Arbeid aan ov.ermacht 
toegeschreven; het beroepschrift moet 
daarom geacht worden tijdig te zijn inge
diend. - De ov,erwerkuren, door de amb
tenaren van den Raad van Arbeid ge
maakt ingevolge een circulaire van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken, geven aanspraak op de 
bij het ambtenarenreglement van di'en 
Raad geregelde vergoeding. 27 Mei. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
· Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. 58, ze 

Jid). - Strijd met het toepasselijke alge
meen verbindende. voorschrift in het ge
meentelijke ambtenarenreglement, dat de 
te straffen ambtenaar ter zake moet wor
den. gehoord, en in de gelegenheid gesteld 
om kennis te nemen van de ambtelijke 
rapporten, nu het een noch het ander 
heeft plaats gevonden. Beroep van den 

_ burgemeester op overmacht ( verblijf van 
den ambtenaar in Duitschland) verwor
pen. 27 Mei. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
~eroep. ( Ambtenarenwet z929 art. 58, ze 
lid) . - Nu de toepasselijke gemeentelijke 
verorde.nÎng o.m. bepaalt, dat beroep op 
het gemeentelijk Scheidsgerecht de uit
voering der straf of genomen beslissing op
schort, heelt de niet-eervol ontslagen ad
junct-commies ter gemeente-secretarie 
nog recht op uitbetaling van zijn salaris 
lot den dag, waarop hetScheidsgerechtuit
spraak over het ontslagbesluit heeft ge
daan. 3 Juni. 



A ALPHABETISCH REGISTER 1946 2 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. 3, •ze 
lid, sub b). - Het besluit tot ontslag we
gens ongeschiktheid is niet een besluit, ge_ 
nomen nadat het Scheidsgerecht vooc het 
Gemeentepersoneel een advies in deze 
zaak heeft gegeven, nu dit Scheidsgerecht 
slechts advies mocht uitbrengen en ook 
heeft uitgebracht over de vraag, of een 
straf behoorde te worden opgelegd en zoo 
ja, welke. Men was voornemens geweest te 
straffen met ontslag en hieromtrent had 
het Scheidsgerecht overwogen aan de 
ambtenaren geen straf op te leggen ; met 
de overweging van het Scheidsgerecht, dat 
het geen bezwaar zou hebben gehad tegen 
een ontslag wegens ongeschiktheid, is geen 
advies gegeven, tot het geven waarvan het 
Scheidsgerecht ook niet bevoegd zou zijn 
geweest. 3 Juni. 

- Uitspraak van den Centrafen Raad van 
Beroep. ( Armenwet art. 20; Ambtenaren
wet z929 art. _,;8, ze lid). - B. en W. van 
de gemeente W. hebben bij het bestreden 
besluit van 2z Nov. z944 i,ngetrokken het 
besluit van den toenmaligen burgemees
ter van W. d .d . 23 April z942 tot benoe
ming van V. tot ontvanger van het Bur
gerlijk Armbestuur. De intrekking be
rustte op dezen grond, dat de Burgemees
ter het Armbestuur niet had gehoord, al
vorens de benoeming te doen. - Het be
streden besluit is geen ontslagbesluit, doch 
een intrekkingsbesluit. Dit onderscheid is 
van belang. daar in het eerste geval de op 
2z Nov. z944 geldende voorschriften be
treffende ontslag beslissend zouden zijn, 
in het tweede echter de op 23 April z942 
vi(leerende bepalingen nopens benoeming. 
- Op 23 April z942 bevatte het reglement 
van het Burgerlijk Armbestuur nog niet 
een voorschrift, dat het Bestuur moest 
worden gehoord. Een aanvulling van dat 
reglement in dien zin was wel door .den 
Burgemeester gemaakt, doch niet door 
den toenmaligen Commissaris der Provin
cie goedgekeurd. -Eerst een nadien ont
worpen en gewijzigde aanvulling van voor
melde strekking is later goedgekeurd. 

2 September. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad vat-i 

Beroep. ( Ambtenarenwet z929 artt. 3 en 
II6, Pensioenwet z922 art. z25). - Tegen 
een besluit tot toepa,ss.ing van de artt. , z6, 
zz9 en z20 der Ambtenarenwet z929 staat, 
ook als de Pensioenraad het openbare li
chaam is, dat tot inhouding op pensioen 
overgaat, beroep open op den ambtenaren
rechter. De opsomming van gevallen, 
waarin de rechtsgang volgens de Pensioen
wet z922 kan worden gevolgd, is in art. 
z25 dier wet limitatief gegeven. 

28 October. 
- Uitspraak van ,den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet ,929 art. 58, Jid 
r. Conventie van Genève betr. behande
ling van krijgsgevangenen (S . z932, no. 
396). Circulaire d.d. 2 Juli z942 van den 
Commissaris voor de v.m. Ned. weer
macht). - De met een officier ge]ijkge-

stelde kornet der artillerie, die zich op den 
desbetreffenden oproep van den vijand 
vrijwillig ter wegvoering in krijgsgevan
genschap had gemeld , heelt recht op zijn 
salaris gedurende het tijdvak, waarin hij 
in Duitsche krijgsgevangenschap heeft ver
keerd. De circulaire d.d. 2 Juli z942 van 
den toenmaligen Commissaris voor de be
langen van de voormalige N ed. weer(I'acht 
wordt aangemerkt als een toepasselijk al
gemeen verbindend voorschrift. Strekking 
der artt. 23, .F en 32 van de Conventie van 
Genève van 27 Juli z927. 28 October. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. 58, se 
Ji.d. Kon. Besluit 7 Sept. z944, S. E 94). -
Een heraanste/ling in gemeentedienst met 
ingang van 8 April z945 krachtens het K. 
B. van 7 Sept. '44, E 94, staat niet in den · 
weg aan de behandeling door den ambte
narenrechter van het tijdig ingestelde be
roep tegen een besluit tot ontslag nLÏ.v. 26 
Juli r944. Voormeld K . B. bevat immers 
geen bepalingen over het beroep tegen . 
verleende ontslagen en opent ook geen ad
ministratief beroep tegen de ontslagbe
sluiten. Het aanvaarden der weder-aan
stelling brengt geen rechtsverwerking 
mede. 4 November. 

- Uitspraak van den· Centra/en Raad- van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. 58, ze 
en 4e lid). - Ingevolge een wijziging van 
het gemeentelijke ambtenarenreglement is 
eischers " lang" wachtgeld gewijzigd in een 
,,kort". Die reglementswijziging is echter 
onverbindend, daar zij heeft plaats gevon
den, zonder dat aan de ambtenarenver
eenigingen de reglementair voorgeschre
ven gelegenheid was geboden haar gevoè
len over de voorgenomen wijziging ken
baar te maken, Ten onrechte verklaarde 
het ambtenarengerecht met een beroep op 
art. 58, 4e lid der Ambtenarenwet z929 
den wachtgelder niet-ontvankelijk. 

4 November. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. z. Ge
meentewet art. zo2) . - B. moet worden 
aangemerkt als ambtenaar der gemeente 
A, daar hij is benoemd tot secretaris dier 
gemeente, ook al is zijn benoeming niet 
schriftelijk geschied, is hij in , 942 be
noemd en nimmer beëedigd, en is nadien 
een ander tot secretaris benoemd en als 
zoodanig in functie getreden. Goedkeuring 
door het provïnciale gezag van besluiten, 
door dezen anderen secretaris ondertee
kend, houdt niet in goedkeuring door dat 
gezag van een eventueel ont.slag van B. 

4 November. 
- Besluit, tot gegrondverklaring van het be

roep van Dr. H . M . Hirschfeld tegen het 
hem verleende eervol ontslag, als bedoeld 
in artikel 1, sub a, van het Koninklijk Be
sluit van xo October 1945 (Staatsblad No. 
F 221), als Secretaris-Generaal van de 
voormalige Departementen van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en van Land
bouw en Visscherij. 

S. G 317. 8 November. Blz. 321. 
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- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. 58, ze 
lid). - H et oordeel omtrent de vraag, of 
om eenige andere reden dan onbekwaam
heid of onp_eschiktheid het belang der ge
meente drinp_end een vervulling der be
trekking op ander.e wijze eischt dM! door 
den betrokken, nu ontslagen, ambtenaar is 
geschied, berust enkel bij B. en W . en is 
aan den ambtenarenrechter onttrokken, -
Geen misbruik van de ontslagbevoegdheid. 

zz November. 
- Uitspraak v.an den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet z929 artt. zo5 en 
.58, 4e lid, ,Alg. Rijksambtenarenreglement 
art. 50. Verordeningenblad voor het bezet
te Neder/. gebied z940 Stuk 26 N °. z37, 
be tr. de regeling v an de rechtspositie van 
ambtenaren en overig personeel er,z. Be
sluit Bezettingsmaatregelen, S. 'E 93 art. 
, o). - Ofschoon B. en W. aanvankelijk 
blijk gaven van hun verlangen aan die uit
spraak van het Ambtenarengerecht gevold 
te geven, bewijst de verdere g1;1ng van za~ 
ken toch niet, dat zij in die uitspraak heb
ben berust, zoodat het hooger beroep van 
den Burgemeester antvankelijk is. - Het 

_beroep in eersten aanleg was niet gericht 
tegen een algemeen verbindend voorschrift 
het besluit van B. en W . in het algemeen 
het betrokken salaris niet uit te betalen, 
maar tegen een besluit van die strekking 
nopens gedaagde alleen. · Dat beroep was 
dus ontvankelijk. - De op grond van art. 
2 der Verord. z940/z 37 (betr. rechtspositie 
ambtenaren enz.) uitgevaardigde beschik
kinp_ van den Commissaris-Generaal is een 
bezettingsregeling, welke krachtens art. z4 
van het Besluit Bezettingsmaatregelen, 
naar gelang van de ontruiming door den 
vijand van het grondgebied des Rijks, in 
het bevrijde gebied buiten werking is ge
treden. Die beschikking mag dus niet ge
acht worden nimmer van kracht te zijn ge
weest. Daarom is een beroep op art. _,o 
van het Besluit bezettingsmaatr.egelen in 
dit geval o,1gegrond en zijn geen termen 
aanwezig de behandeling van het verzoek 
om salarisbetaling op te schorten "tot éJe 
aangekondip_de wijziging van het Besluit 
Rechtsherstel ontslagen ambtenaren ten 
gemeentehuize bekend is" . - De ambte
naar, de zich onttrok aan de dreigende 
krijgsgevangenschap door cmder te duiken 
kan niet gezegd worden zich zonder gel~ 
dige reden aan den dienst te hebben ont
trokken. - Tot de verplichtir!Jen van den 
ambtenaar behoort alles, waartoe hij is 
gehouden als ambtenaar en ook als burger. 

z8 November. 
- Uitspraak van den . Centra/en Raad ;an 

Beroep. ( Ambtenarenreglement Belasting
dienst art. 35). - ,,In het belang van den 
dienst". Nu art. 35 van het Ambtenaren
reglement Belastingdienst niét bepaalt, dat 
verplaatsï-ng van een ambtenaar kan ge
schi§den, indien dit ,,naar het oordeel van 
den Minister" in het belang van den dienst 
is, behoort het tot de taak van den ambte-

narenrechter het dienstbelang bij de ver
plaatsing te beoordeelen. - Door ver
plaatsing van den ambtenaar (m.i.v. z6 
Juni z944) zou het dienstbelang ernstig 
zijn geschaad, daar zijn illegale werk recht
streeks in het belang van den dienst was. 
De voorgenomen verplaatsing zou even
eens nadeelig zijn geweest voor de gezond
heid van den ambtenaar en daardoor voor 
zijn arbeidspraestatie en dus ook voor het 
dienstbelang. z6 December. 

- Besluit tot instelling van · het Centraal 
Orgaan voor Rijkspersoneelsaangelegen
heden . 

· S . G 367. 18 December. Blz. 372 . 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. (Gemeentewet art. 224; Besluit 
Bezettingsmaatregelen art. 21; Politiebe
sluit 1945; Besch. Min. v. Binn. Zaken 21 

. Dec. z945 ( gemeentepolitie), Ambtena
renwet 1929 art. 105; Alg. Rijksambtena
renreglement art. 98) . - De beschikking 
van den Minister van Binnen!. Zaken ( 21 
Dec. z945, N. Stct. 28 Dec. z945) betr. de 
gemeentepolitie mist rechtskracht, want is 
niet uitgevaardigd door de in art. 4, lid 1, 
van het Politiebesluit 1945 aangewezen 
autorit.eit, de Kroon. Zoolang de in dit ar
tikel bedoelde regelen niet zijn gegeven, 
moet worden aangenomen, dat voor de ge
meentepolitie de bepalingen, welke voor
dien hadden gegolden, van kracht zijn ge
bleven. Een plaatselijke regeling, ofschoon 
door de Verord. Organisatie Politie ( z47/ 
1942) van haar kracht beroofd geweest, 
heeft bij de bevrijding in Mei z945 ( 's
Gravenhage) haar kracht herkregen uit 
hoolde van analogische toepassing van art. 
21 Besluit Bezettingsmaatregelen. - Ont
slag wegens onbekwaamheid of ongeschikt
heid van een ambtenaar kan slechts wor
den gegeven, als daarvan bepaaldelijk is 
gebleken en niet reeds indien slechts niet 
voldoende waarborg aanwezig wordt ge
oordeeld, dat de politie-ambtenaar kan 
worden geacht in alle opzichten een vol
waardig politie-ambtenaar te zijn . - Een 
bevel tot hervatting van het onderzoek 
met aanwijzing van personen als getuigen 
is niet een vonnis, waartegen c.q. tegelijk 
met het eindvonnis hooger beroep zou kun
ne'"! worden ingesteld. 30 December. 

Arbeldsbemlddellngs-wet. 
- Besluit tot hernieuwde vaststelling van 

een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 6, vierde lid, der 
Arbeidsbemiddelingswet 1930. 

S. G 283. 14 October. Blz. 283. 
Arbeid swet. 
- Besluit tot wijziging van het Werktijden

besluit voor kantoren 1937 (Stbl. No. 844) 
en van het Rusttijdbesluit voor volwassen 
koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 (Stbl. 
No. 863). 

S. G 191. 24 Juli. Blz. 166. 
- Besluit tot vaststelling van een algemee

nen maatregel van bestuur als bedoeld in 
cle artt. 10, eerste lid, 71, 72bis en 92 der 
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Arbeidswet 1919, voor zoover betreft ar
beid van jeugdige personen aan boord van 
schepen in gebruik voor de zeevaart. 

S. G 322. 16 November. Blz. 325. 
Armenwet. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 39). 

- Toen omstreeks z7 Se pt. z928 de rech-
terlijke machtiging is aangevraagd, had de 
verpleegde in den zin van het B . W . woon
plaats in de gemeente G ., waar de ver
eeniging, aan wie de voogdij over het kind 
was opgedragen, gevestigd was. De kosten 
van verpleging moeten mitsdien uit de kas 
van deze gemeente worden voldaan. Daar
in kan geen verandering worden gebracht 
door de toevoeging bij de wet van 27 Juni 
z935 S . 379 van een nieuw tweede lid aan 
art. 39, daar die aanvulling eerst in wer
king is getreden op I Aug. z935, op welk 
tijdstip de rechtsplicht van de gemeente 
G. om ingeval van armlastigheid van den 
verpleegde de kosten zijner verpleging te 
betalen, bert,id s gevestigd was. - Het 
eerste lid van art. 39 heeft uitdrukkelijk 
het tijdstip, waarop de rechterlijke mach
tiging wordt aangevraagd, als den beta
lingsplicht scheppend moment op het oog, 
en niet h et oogenblik, waarop in feite een 
beroep op een overheidskas wordt gedaan 
voor de voldóening der verplegingskosten. 

II Mei. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 39). 

- De geneeskundige verklaring, bedoeld 
in het 4e lid, is voor de gehuwde patiënte 
afgegeven juist op den dag, waarop door 
haar echtgenoot bij het gemeentebestuur 
van 's-G. de verklaring van verandering 
van woonplaats, bedoeld in art. 76 B. W., 
naar A. is afgegeven. De echtge11.oot woon
de op dien datum te A., aangezien hij op 
dat tijdstip daar werkzaam en gehuisvest 
was. zijn kinderen daar reeds vertoefden 
en hij opdracht had /i!Bgeven, zijn meu
belen naar A. te vervoeren, Daaraan doet 
niet al, dat te voorzien was, dat het ver
blijf te A. van tijde/ijken aard zou zijn. 
Van een gedwongen verblijf te A. was geen 
sprake, daar slechts zijn betrekking hem 
aan die gemeente bond. Patiënte had dus 
op het ten dezen beslissende tijdstip woon
plaats te A. zo Juli. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Armenwet art. 20; Ambtenaren
wet z929 art. _,;8, ze lid). - B . en W. vair, 
de Remeente W. hebben bij het bestreden 
besluit van 2z Nov. z944 ingetrokken fret 
besluit van den toenmaligen burgemees
ter van W. d.d. 23 April z942 tot benoe
minR van V . tot ontvanger v an het Bur
gerlijk Armbestuur. De intrekking be
rustte op dezen grond, dat de Burgemees
ter het Armbestuur niet had gehoord, al
vorens de benoeming te doen. - H et be
streden besluit is Reen ontslagbesluit, doch 
een intrekkingsbesluit. Dit onderscheid is 
van beJang, daar in het eerste Rev al de op 
21 Nov. 1944 geldende voorschriften be
tref/ende ontslaR beslissend zouden zijn, 
in het tweede echter de op 23 April z942 
vigeerende bepalingen nopens benoeming. 

- Op a3 April 1942 bevatte het reglement 
van het Burgerlijk Armbestuur nog niet 
een voorschrift, dat het B estuur moest 
worden /i!Bhoord. Een aanvulling yan dat 
reglement in dien zin was wel door den 
Burgemeester gemaakt, doch niet door 
den toenmaligen Commissaris der Provin
cie goedgekeurd. Eerst een nadien ont
worpen en gewijzigde aanvulling van voor
melde strekki~ is later goedgekeurd. 

2 September. 
- Koninklijk B esluit ( Armenwet art. 40). 

Daargelaten de vraag of art. 40 
lid 3 de mogelijkheid opent o m een termijn 
als bedoeld in het 2e Jid meer dan ét?'nmaal 
te v erleng'en, bestaat daartoe althans in 
het onderhavige geval geen aanleiding nu 
reeds het besluit, waarbij de termijn tot 
ten hoogste v ij f jaar is v erlengd, steunt op 
de ~verweging, dat de armlastige tenge
volge v an zijn kw aal naar alle waarschijn
lij k heid in de gemeente E . niet in staat zal 
zijn om door werken in het onderhoud v an 
zijn gezin te voorzien, en geen feiten ,zijn 
aangevoerd, die grond geven om thans in 
eenig opzicht anders te overwegen. 

2 October. 
- Koninklijk Besluit. ( Arme1nwet art. 40). 

- De overbrenging van den woonwagen, 
waarin de armlastige gehuisvest was, van 
de Remeente S . naar he t verzamelkamp te 
A. is geschied op last van de rijkspolitie
atuoriteiten tijdens de bezetting. Derhalve 
kan niet worden gezegd, dat tot de komst . 
v,an den armlastige in de gemeente A . eeni
ge invloed van het gemeentebestuur van 
S. heelt medegewerkt. - Art. 40 heelt niet 
de strekking om voor alle gevallen, waarin 
armlastigen van de eene gemeente naar de 
a'Ildere vertrekken, een regeling van de 
kosten tusschen de betrokken gemeenten 
te geven; een maatregel, als bedoeld in het 
tweede lid, kan slechts worden genomen in 
de gevallen, waarin tot de komst van den 
armlastige in een andere gemeente eenige 
invloed van of vanwege den burgemeester, 
B . en W. of het bestuur vain een burger
lijke instelling in de vorige verblijfplaats 
heelt m edegewerkt. 2r October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Armenwet -
artt. 66 en 67) . - Art. 67 Armenw~ sluit 
niet uit, dat de rechter bij he t geven van 
een beschikking reeds aanstonds voor
schrijft, dat iij een bepaalde v erandering 
in de omstandigheden zal in treden , in welk 
gev,al uit den aard der zaak de wijziging 
gewettigcJ.,moet zijn door die bepaalde ,Jer
anderde omstandigheden . - De beslissing 
der Rechtbank, waarbij, zonder dat daar
voor eenige tSrond wordt aangegeven, wordt 
bepaald, dat de beschikking (het verhaal) 
eerst zoude lngaan op den dag dier be
schikking, wordt vruchteloos in cassatie 
aangevallen, daar de wet geen redengeving 
voorschrijft en den rechter vrijlaat in het 
vaststellen van het periodiek bedrag va'n 
het verhaal en van het tijdvak, waarover 
dit zal plaats v inden. - Anders conclusie 
0. M . 28 November. 
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Auteurswet. 
- Besluit, betreffende voorbehoud' van au

teursrecht op hydrografische kaarten en 
boekwerken, u itgegeven door of vanwege 
den Minister van Marine. 

S . G 60. 7 Maart. Blz. 47. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Auteurs

wet 1912 artt. 1 en z3) . - Alleen de vorr,n
geving, die de uiting is van datgene, wat 
den _ maker tot zijn arbeid heelt bewogen, 
gemet de bescherming van het auteurs
recht. - Vaststellende dat er van een ge
lijkenis in uiterlijken verschijningsvorm 
{teen sprake is, heeft het Hof terecht be
slist, dat er· niet is nabootsing. - Zonder 
deze t,l,elijken.is brengen het bezigen van 
hetzelfde materiaal, het bewerken volgens 
eenzelfde, een bepaald artistiek effect op
leverende methode, het volgen van denstijl 
nog niet mee, dat nabootsing van het werk 
in gewijzit,!,den vorm aanwezig is. 28 Juni. 

Banken van leenJug. · 
- Wet, betreffende_ opheffing particuliere 

banken van leening. 
S. G 295. 28 October. Blz. 289. 

Begraaf wet. 
- Koninklijk Besluit. (Wet op het begraven 

art. 12). - Het stoffelijk overschot welks 
opgraving wordt verzocht, is op 28 Febr. 
1945 bijgezét in een graf, waarin zich nog 
meer lijken bevonden. Iin totaal zouden 
iwaalf lijken moeten worden opgegraven 
indien aan het verzoek werd voldaan ter~ 
wijl ernstige bezwaren van hygiëni~hen 
aard aan de opgraving zijn verbonden. Het 
belant,I, van de ongestoorde grafrust en dat 
van de openbare volksgezondheid verzet
ten zich dan ook tegen inwilliging van het 
verzoek. 2 4 Juni. 

- Koninklijk Besluit. (Wet op het begraven 
art. 16). - Apellant maakt bezwaar tegen 
de uitbreiding der begraafplaats met het 
oog op de afwatering en door.strooming 
van de achter zijn perceel loopende sloot. 
Dit bezwaar betreft echter niet belangen, 
welke art. 16 der wet beoogt te bescher
men, terwijl ook indien dit anders ware, 
van het gemeentebestuur mag worden 
verwàcht, dat het de noodige maatregelen 
te dezen aanzien zal nemen. 6 Juli. 

_Begrootlngen en rekeningen. 
Algemeen 
- Wet, houdende voorzieningen met betrek

king tot de vaststelling, wijziging en aan
vulling van de begroetingen des Rijks voor 
de dienstjar~n 1942 tot en met 1945, en 
met betrekking tot het doen van uitgaven 
voor het dienstjaar ,946, in afwachting 
van de vast stelling bij de wet van de 
Rijksbegrooting voor dat dienstjaar. 

S. G 135. 29 Mei. Blz. 134. 
·- Wet, lioudende verlenging van den dienst 

der Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 
1944. S. G 144. 5 Juni. Blz. 105. 

- B esluit , houdende .&twijking van het be
paalde aan het slot~an artikel r van het 
Koninklij k b esluit van 7 November 1928, 
Stbl. no. 413 , ten aanzien van de Rijks
uitgaven voor het dienstjaar 1944. 

S . G 159. 27 Juni. Blz. u6. 

- Besluit, houdende w1Jz1gmg en verhoo
gi~g van de begr<?otingen van uitgaven des 
RtJks voor de dienstjaren 1942, 1943 en 
1944, 

~- G :,54. 17 September. Blz. 242. 
- Besl1;11t, houdende voorzieningen met be

trekking tot de vaststelling van de Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1945. 

S. G ~61. 12 December. Blz. 360. 
Huis der Koningin 
- Wet tot vaststelling van het Eerste Hoofd

stuk der Rij ksbegrooting voor het dienst
jaar 1946. 

. S. G 343· 5 December. Blz. 355. 
- W et tot vaststelling van het Eerste Hoofd_ 

stuk der Rijksbegrooting voor het dienst 
jaar 1947. 

S. G 387 . 21 December. Blz. 437. 
Hooge Colleges van Staat 
- Wet tot vaststelling van het Tweede 

Hoofdstuk der R ijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1946. 

S . G 410. 28 December. Blz. 447. 
Buitenlandsche Zaken 
- Wet tot vaststelling van het Derde Hoofd

stuk der Rijksbegrootinl! voor het dienst
jaar 1946. (Departement van Buitenland
sche Zaken) . 

S. G 417. 28 December. Blz. 448. 
Justitie 
- Wet, houd.ende vaststelling van het vierde 

Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1946. 

S. G -~47• 5 December. Blz. 355. 
Binnenlandsche Zaken 
- Wet tot vaststelling van de begroeting 

van het Staatsbedrijf der Algemeene 
Landsdrukkerij voor het dienstjaar 1947. 

S. G 357. 13 D ecember. Blz. 435. 
- Wet tot vaststelling van de begroeting 

van de ontvangsten en uitgaven van het 
Algemeen Burgerlijk P ensioenfonds voor 
het dienstjaar 1946. 

S. G 358. 1.~ December. Blz. 360. 
- Wet tot vaststelling van het Vijfde Hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1946, 

S . G 359. 13 December. Blz. 436. 
- Wet tot vaststelling van de begroeting 

van het Staatsbedrijf der Algemeene 
Landsdrukker~j voor het dienstjaar 1946. 

S. G 360. 13 December. Blz. 436. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
- Wet tot vaststelling- van het Zesde Hoofd

stuk der Rij ksbegrooting voor het dienst
jaar 1946 (Departement van Onderwijs, 
Kunste n e n Wetenschappen) . 

S. G 403. 28 December. Blz. 444. 
Financiën 
- Wet tot aanwijzing van de middelen tot 

dekking van de uitgaven, begrepen in de 
Rijksbegrooting -voor het dienstjaar 1946. 

S . G 344· 5 December. Blz. 435. 
Wet tot vaststelling van het Zevende 

Hoofdstuk A der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1946. 

.s. G 345. ~ December. Blz. 355. 
Wet tot vaststelling van de begroeting 

van inkomsten en uitgaven van het Ge-
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meentefonds voor het begrootingsjaar 1946. 
S. G 383. 21 December. Blz. 384. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting 
van inkomsten en uitgaven van het Ge
meentefonds voor het begrootingsjaar 
1947. 

S. G 384. 21 December. Blz. 384. 
- W.et tot vaststelling van de begrooting 

van het Staatsmuntbedrijf voor het dienst
jaar 1946. 

S. G 385. 21 December. Blz. 437. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting 

van het Staatsmuntbedrijf voor het dienst
jaar 1947. 

S. G 386. 21 December. Blz. 437. 
- Wet tot vaststelling van het Z~vende 

Hoofdstuk A der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 194 7. 

S. G 388. 21 December. Blz. 437. 
- Wet tot aanwijzing van de middelen tot 

dekking van de uitgaven, begrepen in de 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1947. 

S. G 390. 21 December. Blz. 437. 
- Wet tot vaststelling van het Zevende 

hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1946. "' 

S. G 408. 28 December. Blz. 447. 
- Besluit tot aanwijzing van de middelen tot 

dekking van de uitgaven, begrepen in de 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1945. 

S. G 426. 30 December. Blz. 452. 
Defensie 
- Wet tot vaststelling van het Achtste 

Hoofdstuk A der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1946 (Departement van Oor
log). S. G 391. 21 December. Blz. 437~ 

- Wet, houdende vaststelling van het Acht
ste Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1946. (Departement van 
Marine). 

S. G 392. 21 December. Blz. 437. 
Openbare Werken en Wederopbouw 
- Wet tot vaststelling van de begrooting 

van het Staatsvisschershavenbedrijf te 
IJmuiden voor het dienstjaar 1946. 

S. G 393. 21 December. Blz. 438. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting 

van inkomsten en uitgaven van het Zuider
zeefonds voor het dienstjaar 1946. 

S. G 418. 28 December. Blz. 448. 
- Wet, houdende vaststelling van het Ne

gende Hoofdstuk A der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1946. (Departement 
van Openbare Werken en Wederopbouw). 

S. G 419. 28 December. Blz. 448. 
Verkeer 
- Wet, houdende vaststelling van het Ne

gende Hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1946. (Departement 
van Verkeer). 

S. G 422. 28 December. Blz. 449. 
- Wet, houdende vaststelling van de be

grooting van het Scheepvaartfonds voor 
het dienstjaar 1946. 

S. G 423. 28 December. Blz. 449. 
- Wet, houdende vaststelling van de be

grooting van het Staatsbedrijf der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie voor het 
dienstjaar 1946. 

S. G 424. 28 December. Blz. 449. 

Economische Zaken 
- Wet tot vaststelli_ng van het Tiende 

Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1946. (Departement van Eco
nomische Zaken). 

S. G 415. 28 December. Blz. 453. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting 

van de Staatsmijnen in Limburg voor het 
-dienstjaar 1946. 

S. G 416. 28 December. Blz. 448. 
Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
- Wet tot vaststelling van de begrooting 

van het Landbouw-Crisisfonds voor het 
dienstjaar 1946. 
J S. G 394. 21 December. Blz. 438. 

- Wet tot vaststelling van het Elfde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1946 (Departement van Landbouw, 
Visscherij en Voedselvoorziening). 

S. G 411. 28 December. Blz. 447. 
Sociale Zaken 
- Wet tot vaststelling van het Twaalfde 

Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1946, (Departement van -So
ciale Zaken.) 

S. G 412. 28 December. Blz. 447. 
Overzeesche Gebiedsdeelen 
- Wet tot vaststelling van het dertiende 
· Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 

dienstjaar 1946. (Departement van Over
zeesche Gebiedsdeelen) . 

S. G 414. 28 December. Blz. 448. 
Onvoorziene uitgaven 
- Wet tot vaststelling van het. Veertiende 

Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1946. 

S. G 348. 6 December. Blz. 356. 
- Wet tot vaststelling van het Veertiende 

Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1947. 

S. G 389. 21 December. Blz. 437. 
Beroepswet. 
- Besluit, houdende voorloopige voorzie

ningen met betrekking tot de bezoldiging 
van het rechtsgeleerde personeel van den 
Centralen Raad van Beroep en de raden 
van beroep, bedoeld in de Beroepswet, 
alsmede met betrekking tot de presentie
gelden voor de leden van die raden van 
beroep en van de amhtenareng~rechten. 

S. G 92. 18 April. Blz. 70. 

Bezettingsmaatregelen. 
- Besluit, houáende vaststelling van een re

geling betreffende de verbindende kracht 
van eenige bezettingsregelingen, liggende 
op het gebied van de geneeskundige inspec
tie van de Volksgezondheid. 

S. G 8. 8 Januari. Blz. 9. 
- Besluit, houdende vaststelling van een 

regeling betreffende de verbindende kracht 
van eenige bezettingsregelingen liggende 
op het gebied der pharmaceutische inspec
tie van de Volksgezondheid. 

S. G 20 23 Januari. Blz. 53. 
- Besluit, houdend~e vaststelling van een 

regeling betreffende de verbindende kracht 
van eenige bezettingsregelingen betreffen
de de vleeschkeuring. 

S. G 70. 25 Maart. Blz. 55. 
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.- - Wet tot vaststelling van een regeling be
treffende de verbindende kracht van 
eenige bezettingsregelingen betreffende de 
standaardisatie van .melk. 

S. G 85. 5 April. Blz. 60. 
- Wet tot regeling van de rechtskracht van 

bezettingsmaatregelen op het gebied van 
de distributie van gebruiks_ en verbruiks
arikelen (electriciteit daaronder . begre
pen, S. G 87. s April. Blz. 6r. 

- Arrest van den Hoogen Raad, (GrOlndwet 
artt. z z2-z25; Onteig.wet art. 22, Ver
vreemdingsbesluit niet-landbÓuwgronden 
49/z42 art. 5; Besluit Bezettingsmaatrege
len, E .93, art. z8) . - Nu tengevolge van 
den oor/op_ de gezamenlijke. uitoefening 
van de wetP,evende macht door de Konin
gin en de Staten-Generaal niet m ogelijk 
was, was de Kroon bevoegd tot het uite 
vaardigen van maatregelen van wetgeving, 
voorzoove~ zulks, zonder dat het herstel 
van de samenwerking tusschen de Kroon 
en de Staten-Ge~raal kan worden afge
wacht, door de omstandigheden geboden 
is. - De beslissing of deze gebodenheid 
bestaat, betreft een vraag •van beleid, die 
niet is ter beoordeeling van den rechter; 
deze sou slechts aan een zoodanigen maat
rel;el van wetP,evinR verbindende kracht 
mogen ontzetten, voorzoover die geboden
heid niet aanwezig kan zijn geweest. -
Aan het Besluit bezettingsmaatregelen (E 
93) kan verbindendheid niet worden ont
zegd. - Adv.-Gen. Rombach: De rechter 
heeft alleen te beoprdeelen of de feitelijke 
voorwaarden voor de dictatoriale periode 
vervuld waren. - Ook indien de onteigen
de partij het in art. 22 Onteig.wet bedoelde 
aanbod heeft aangenomen, moet rekening 
worden llehouden met de ingevolge art. 5 
Vervreemdingsbesluit onroerende zaken 
door den Directeur-Generaal R,edane vast
stelling. - Compensatie van kosten. 

30 October. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet z929 artt. zo5 en 
58, 4e lid. Alg. Rijksambtenarenreglement 
art. 50. Verordeningenblad voor het be
zette Neder/. gebied z940 Stuk 26 N ° . z37, 
betr. -de regeling van de fechtspositie van 
ambtenaren en overig personeel, enz. Be
sluit Bezettingsmaatregelen, S . E 93 art. 
30). - Ofschoon B , en W. aanvankelijk 
blijk gaven van hun verlangen aan die uit
spraak van het Ambtenarengerecht gevolg 
te geven, bewijst de verdere gang van za
ken toch niet, dat zij in die uitspraak heb
ben berust, zoodat het hooger beroep van 
den Burgemeester ontvankelijk is. - Het 
beroep in eersten aanleg was niet gericht 
tegen een algemeen verbindend voor
schrift, het besluit van B . en W. in het al
gemeen het betrokken salaris niet uit te 
betalen, maar tegen een besluit van die 
strekking nopens gedaagde alleen. Dat be
roep was dus ontvankelijk. - De op groµd 
van art. 2 der Verord. z940/z37 (betr. 
rechtspositie ambtenaren enz.) uitgevaar
digde beschikking van den Commissaris 

Generaal is een bezetti~gregeling, welke 
krachtens art. 14 van het Besluit Bezet
tingsmaatregelen, naar gelang van de ont
ruiming door den vijand van het grondge
bied des Rijks, in het bevrijde ge(;,ied bui
ten werking is getreden. De beschikking 
mag dus niet geacht wordein nimmer van 
kracht te zijn_ geweest. Daarom is een be
roep op art. 30 van het Besluit bezettings
maatregelen in dit geval ongegrond en zijn 
geen termen aanwezig de behandeling van 
het verzoek om salarisbetaling op te schor
ten "tot de aangekondigde wijziging van 
het Besluit Rechtsherstel ontslagen amb
tenaren ten- gemeentehuize bekend is". -
De ambtenaar, die zich onttrok aan de 
dreigende krijgsgevangenschap dodr on
der te duiken, kan niet gezegd worden zich 
zondér geldige reden aan den· dienst te 
hebben onttrokken, - Tot de verplichtin
gen van den ambtenaar behoort alles, 
waartoe hij is gehouden als ambtenaar en 
ook als burger. z8 November. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad va'n 
Beroep. (Gemeentewet art. 224; Besluit 
Bezettingsmaatreg.elen art. 2I; Politiebe
sluit z945; Besch. Min. v. Binn, Zaken 2z 
Dec. z945 ( gemeentepolitie), Ambtena
renwet z929 art. zo5; Alg. Rijksambtena~ 
renreglement art. 98). - De beschikking 
van den Minister van Binnen/. Zaken ( 2z 
Dec. z945, N. Stct. 28 Dec. z945) betr. de 
gemeentepolitie mist rechtskracht, want is 
niet uitgevaardigd door de in art. 4, lid z, 
van het Politiebesluit z945 aangewezen 
autoritei t, de Kroon. Zoolang de in dit ar
tikel bedoelde regelen niet zijn gegeven, 
moet worden aangenomen, dat voor de ge
meentepolitie de bepalingen, welke voor
di,m hadden gegolden, van kracht zijn ge
bleven. Een plaatselijke regeling, ofschoon 
door de Verord. Organisatie Politie ( z47/ 
z942) van haar kracht beroofd geweest, 
heeft bij de bevrijding in Mei z945 ('s
Grav enhage) haar kracht herkregen uit 
hoofde van analogische toepassing van art. 
2z Besluit 1Bezettingsmaatregelen. - Ont
slag wegens onbekwaamheid of ongeschikt
heid van een ambtenaar kan slechts wor
den gegeven, als daarvan bepaaldelijk is 
gebleken en niet reeds indien slechts niet 
voldoende waarborg aanwezig wordt ge
oordeeld, dat de politie-ambtenaar kan 
worden geacht in alle opzichten een vol
waardig politie-ambtenaar te zijn. - Een 
bevel tot hervatting van het onderzoek 
m e t aanw ijz ing van personen als getuigen 
is niet een vonnis, waartegen c.q. tegelijk 
met het eindvonnis hooger beroep zou kun
nen worden ingesteld. 30 December. 

Bodemproductlewet. 
- Besluit, houdende aanvulling van het Bo

demproductiebesluit 1939. 
S . G 63. 12 Maart. Blz. 48. 

- Wet tot wijziging van de Distributiewet 
1939, de Prijsopdrijvings- en hamsterwet 
1939 en de Bodemproductiewet 1939. 

S. G u7. II Mei. Blz. 90. 
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- Besluit, houdende hernieuwde verlenging 
van den geldigheidsduur van eenige arti 
kelen van de Bodemproductiewet 1939. 

S . G 235. 5 September. Blz. 200. 
- Wet, houdende hernieuwde verlenging van 

den geldigheidsduur van eenige artikelen 
van de Bodemproductiewet 1939. 

S. G 334. 23 November. Blz. 337· 
Bouwkassen. 
- Wet, houdende voorloopige voorzienin

gen met betrekking tot de bouwkassen. 
S. G 331. 23 November. Blz. 335. 

Burgemeesters. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 18 November 
1932 , S. no. 540, betreffende enkele voor
zieningen omtrent de rechtspositie van de 
burgemeesters. 

S. G 19. 22 Januari. Blz. 17. 
Bijenteelt. 
- Besluit, betreffende te nemen maatrege

len tot wering en bestrijding van besmette
lijke ziekten onder de bijen. 

S. G 291. 21 October. Blz. 286. 
Comptabiliteitswet. 
- Besluit, houdende bijzondere voorzienin

gen in verband met de omstandigheid, dat 
voor het jaar 1945 geen uitvoering kon 
worden gegeven aan de voorschriften van 
de Comptabiliteitswet (Stbl. 1927, no. 
259), in zake vaststelling van een Rijks
begrooting en begrootingen voor de af
zonderlijke onderdeelen en takken van 
Rijksdienst. (Bijzonder Begrootingsbesluit 
1945). S . G 230. 2 September. Blz. 198. 

- Wet, houdende wijziging van de artikelen 
23 en 48 van de Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1927, no. 259). 

S. G 296. 28 October. Blz. 289. 
- Besluit, houdende afwijking van het be

paalde in artikel 1, sub 1° tot en met 3° 
en in de artikelen 2, 3, 4 en 6 van het Ko
ninklijk besluit van 24 Maart 1931 (Stbl. 
no. 121) tot vaststelling van een algemee
nen maatregel van bestuur ter uitvoering 
van artikel 91 der Comptabiliteitswet 
192:, (Stbl. no. 259), voor zooveel betreft 
de dienstjaren 1940 tot en met 1945. 

S. G 400. 27 December. Blz. 440. 
Consulaire Wet. 
- Beslti.it tot aanvulling van het Besluit 

van 19 November 1926, Stbl. no. 384, ter 
uitvoering van de artike len i: , 6a e n xxa 
der Consulaire Wet, zooals laatstelijk ge
wijzigd bij Besluit van 27 April 1944, 
Stbl. no. E 24. 

S. G 212. 15 Augustus. Blz. 196. 
Consumentencredlet. 
- Wet, houdende maatregelen ten-einde tij

delijk in dringende gevallen door de ver
leening van consumentencredieten het 
aankoopen van onontbeerlijke duurzame 
gebruiksgoederen te vergemakkelijken. 
(Wet op het Consumentencrediet) . 

S. G 184. 17 Juli . Blz. 161. 
Conversleleenlngwet. 
- Wet tot het aangaan van geldleeningen 

ten laste van het Rijk ter conversie van 
uitstaande schuld. (Conversieleeningwet 

1946). 
S . G 407. 28 December. Blz. 446. 

Dadh1gen. 
-Wet, houdende goedkeuring van eene door 

den Staat met het Aannemersbedrijf A. H. 
en J. Huitzing N.V. te Coevorden geslo
ten overeenkomst van dading tot het ten 
einde brengen van een aanhangig geschil. 

S. G 297. 28 October. Blz. 290. 
Deîen&ieschade. 
- Wet, houdende eenige voorzieninî;:en in 

verband met de afwikkeling van de defen
sieschad~ (Wet op de afwikkeling van de
fensieschade 1946). 

S. G 69. 22 Maart. Blz. 55. 
DJenijtp!Jchtwet. . 
- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet art. 

z5 j 0
• art. z8). - Wel bekleedt de dienst

plichtige bij de Vrije Katholieke Kerk een 
kerkelijk ambt, doch daarnaast is hij als 
technisch ambtenaar bij een burgerlijke 
gemeente werkzaam, en is deze wereldlijke 
functie als zijn hooldbetrekkÏng aan te 
inerken. Terecht is derhalve op het ver
zoek om vrijste/li'ng van den dienstplicht 
afwijzend be~hikt. z8 September. 

Dlstrlbu tlew!'t. 
- Wet tot regeling van de rechtskracht van 

bezettingsmaatregelen op het gebied van 
de distributie van gebruiks_ en verbruiks
arikelen (electriciteit daaronder begre
pen. S. G 87. 5 April. Blz. 61. 

- Wet tot wijziging van de Distributiewet 
1939, de PrijsopdrijvingS- en hamsterwet 
1939 en de Bodemproductiewet 1939. 

S. G n7. II Mei. Blz. 90. 
- Besluit, houdende regelen inzake heffin

gen ter bestrijding van de kosten, door de 
Rijksbureaux voor Handel en Nijverheid 
gemaakt ter zake van de uitvoering van 
de Distributiewet 1939 (Distributiehef
fingsbesluit 1946). 

S. G 162. 29 Juni. Blz. 148. 
- Besluit. betreffende hernieuwde inwer

kingtreding van eenige artikelen van de 
Distributiewet 1939. 

S. G 216. 20 Augustus. Blz. 181 . 
- Wet tot hemeuwde inwerkingtreding van 

eenige artikelen van de Distributiewet 
1939. • 

S. G 298. 28 October. Blz. 290. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Distribu- . 

tiewet z939 art. 7; Tabak- en Tabakspro
ductenbeschikking z940 No. z art. 6 b). - -
Art. 7, 2e Jid, der Distributiewet z939, den 
Minister van Economische Zaken bevoegd 
verklarende, het vervoer van distributie
goederen in door hem' aan te wijzen gebie
den geheel of gedeeltelijk te verbieden, be
vat geen enkele beperkinR omtrent denom
van~ van die aan te wijzen gebieden. -
De Rrènzen van dat artikel kunnen dus 
niet geacht worden te zijn overschreden 
door art. 6 b der Tabak- en Tabaksproduc
tenl5eschikking z940, no. I ( zooa/s nader 
vastgesteld), waarin feitelijk het gehee]e 
Rijk in Europa wordt aangewezet11 als ge
bied, waarin het vervoer van bepaalde 
goederen wordt verboden. 29 October. 
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Drankwet. .; 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Drank

wet art. z). -,. . Naar algemeene bekend~. 
heid voldoet brandewijn aan het in art. z 
der Drankwet omschreven begrip "sterken 
drank" . Het middel stelt dan, ook ten on
rechte den eisch, dat enkel door chemisch 

, onderzoek zal zijn aan te toonen, dat 
eenige drank is sterke drank in den zin 
der Drankwet. z2 Maart. 

- Besluit tot wijziging van het Drankwet- " 
besluit 1g32. 

S: G 321. 14 November. Blz. 325. 
- Wet tot aanvulling van de Drankwet 

(Stbl. 1931, no. 476) en vaststelling van 
de met die aanvulling samenhangende be
palingen. 

S. G 395. 21 December. Blz. 438. 
Effecten. , 
- Wet, houdende regeling in zake uiterlijke 

kenmerken van effecten of onderdeelen 
daarvan. 

S. G 227. 30 Augustus. Blz: 187. 
:Fllmkenrlng. 
- B esluit, houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk Besluit van 22 December 
1927, Staatsblad No. 403, betreffende 
o
1
m. het recht voor de keuring van films. 

S. G 351. ro December. Blz. 356. 
Flnancleele v,erhoudlng. 
- Besluit tot nadere· wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 18 April 1935, Staats
blad No. 192 (Financieele Verhoudingsbe-
sluit) . • 

S . G 337· 29 November. Blz. 347. 
Gages zeelieden. 
- Besluit tot wijziging v;an het Koninklijk 

besluit van 23 Juli 1945 (Staatsblad No. 
F 123}, houdende vaststelling van regelen 
omtrent de inhoudingen op gages van zee_ 
lieden. S. G 170. 3 Juli. Blz. 153. 

Geldleenlngen. 
- Wet tot het aangaan van geldleeningen 

ten laste ' van het Rijk ter conversie van 
uitstllande schuld. (Conversieleeningwet 
1946} . 

S . G 407, 28 December. Blz. 446. 
Geldzuivering. 
- Bes"chikking van den Minister van Finan

ciën, houdende vaststelli·ng van de 7de 
Aanvullingsbeschikking Deblokkeering 
1945. S. G 26. 28 Januari. Blz. 20. 

- B.eschikking van den Minister van Finan
ciën, houdende verbod van handel in spaar
certificaten anders dan in regelmatig 
beursverkeer. 

S. G 27. 8 Februari. Blz. 20. 
- Beschikking van d e n Minister van Fi

nanciën, houdende nadere vaststelling van 
de Beschikking Molestverzekeringsuitkee
ringen 1945. S. G 61. 4 Maart. Blz. 47. 

- Beschikking van den Minister van · Fi
nanciën, houdende vaststelling van de Be
schikking na-inlevering bank_ en munt
biljetten -en zilverbons. 

, S. G 62. 6 Maart. Blz. 48. 
- Beschikking van den Minister van Fi

nanciën, houdende vaststelling van de 
Achtste Aanvullingsbeschikking Deölok
keering ' 1945. 

S. G 57. 20 Maart. Blz. 44. 

- Beschikking van den Minister'van Finan
ciën, houdende vaststelling van de Negen
de Aanvullingsbeschikking Deblokkeering 
1945. S. G go. 12 April. Bfz. 62 . 

- Beschikking van den Minister van Finan_ 
ciën, houdende vaststelling van de Be
schiklàng Beursverkeer 1946. 

S. G 99. 27 April. Blz. 65. 
- Beschikking van den Minister van Fi

nanciën, houdende vaststelling van de 
Eerste Aanvullingsbeschikking Beursver
keer 1946. S . G 108. 7 Mei. Blz: 72. 
~ Beschikking -van den Minister van Fi

nanciën, houdende wijziging van de Be
schikking na-inlevering bank_ en munt
biljetten en zilverbons, Stbl. 1946, no. G 
62 . S. G 141. 3 Juni. Blz.103. 

- Beschikking van den Minister van Fi- · 
nanciën, houdende vaststelling van de 
Tiende Aanvullingsbeschikking Deblok
keering 1945. 

S. G 173. 9 Juli . Blz. 124. 
- Beschikking vaq den Minister van Fi

nanciën, houdende vaststelling van de 
Elfde Aanvullingsbeschikking Deblokkee_ 
ring 1945. S. G 181. 16 Juli. Blz. 125. 

- B eschikking van den Minister van Fi
nanciën van 16 Juli 1946, houdende wij
ziging van de Beschikking Beursverkeer 
1946, Stbl. no. G 99. 

. S . G 182. 16 Juli. Blz. 127. 
- Beschikking van den Minister van Finan

ciën, houdende wijziging van de Beschik
king Beursverkeer 1946 (Stbl. No. G 182). 

S. G 196. 3 Augustus. Blz. 168. 
- . Wet, houdende verlenging van .de mach

tiging als bedoeld in artikel 1, lid r, van 
het Machtigingsbesluit geldzuivering (Stb. 
no. F 133). 

S. G 2.03. 8 Augustus. Blz. 172. 
- Wet, houdende regeling in zake uiterlijke 

kenmerken van effecten of onderdeelen 
daarvan. 

S. G 227. 30 Augustus. Blz. 187. 
- Beschikking van den Minister van ' Fi

nanciën, houdende nadere wijziging van 
de Beschikking B~ursverkeer 1946 (Stbl. 
no. G 182). 

S. G 249. 11 September. Blz. 213. 
- Beschikking van den Minister van Fi. 

nanciën, houdende vaststelling van de 
Twaalfde Aanvullingsbeschikking Deblok_ 
keering 1945. 

S. G 250. II September. Blz. 215. 
Gemeentebelastingen. 
- Arr,est van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 302). - De bedoeling gebruik 
te maken van de mogelijkheid tot navor
dering is in de verordening weliswaar niet 
op gelukkige wijze tot uitdrukking ge
bracht - immers van een "aanslag" kan 
eigenlijk slechts worden gesproken t . a. v. 
de heffing van belasting waarvoor kohie
ren worden opge=aakt -, maar zulks 
mag niet beletten de mogelijkheid tot na
vordering van langs den weg van art. zz 
te weinig geheven belasting als in de ver
ordening neergelegd te beschouwen. 

• 22 Mei. 
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Gemeentebestuur. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 

251). - Nu de gemeenschappelijke rege
ling inzake de inrichting van den distri
butiedienst tusschen een aantal gemeenten 
inhoudt, dat het distributiepersoneel, 
voorzoover de werkzaamheden den disri
butiedienst betreiien, geacht wordt in 
dienst van de centrale gemeente te zijn, 
brengt dit mede de ondergeschiktheid van 
dit personeel aan het bestuur der centrale 
gemeente. De functie v an lid van dit per
soneel is derhalve 011vereenigbaar met het 
raadslidmaatschap. 3 Januari. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 
251). - Appellant, door den burgemeester 
als gemeentelijk bestuursorgaan krachtens 
arbeidsovereenkomst aangesteld als con
troleur bij het evacuatiebureau in de ge
meente, is als zoodanig aan het gemeente
bestuur ondergeschikt. Zijne functie is der
halve met het raadslidmaatschap onver
eenigbaar. 3 Januari. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Waspik d.d. 7 De
cember 1945, houdende benoeming van Fr. 
van Beurden tot secretaris dier gemeente. 

S. G 3. 4 Januari .. · Blz. 3. 
- Besluit tat schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Smallingerland d.d. 
. 13 December 1945, houdende verbod tot 
het verkoopen , verstrekken of toeqienen 
van sterken drank of bier bij feestelijkhe
den, in den meest uitgebreiden zin. 

S. G 4. 4 Januari. Blz. 4. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Noordwijk d.d. 7 
December 1945, strekkende tot het niet
verbindend verklaren van artikel 15 van 
het Besluit Tijdelijke Voorziening Gemeen_ 
teraden. S. G 12. 14 Januari. Blz. 12. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Purmerend dd. 16 
Januari 1946 in zake het houden van een 
interpellatie over een onderwerp, rakende 
de toepassing van de Woningwet en van 
de Bouwverordening dier gemeente. 

S . G 31. 14 Februari" Blz. 21 . 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 

van den raad der gemeente Geldrop dd. 8 
September 1945, houdende benoeming van 
J. A. Jansen tot wethouder dier gemeente. 

S . G 54. 2 Maart. Blz. 32 . 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 

228 a j 0
• art. 232). - Al had zulks duide

lijker kunnen zijn uitgedrukt, zoo kan 
toch uit de overwegingen van het besluit 
van den Comrriissaris der provincie wor
den gelezen, dat hij in de hem met be
trekking tot de onderwerpelijke leening 
gegeven aanwijzing v an den Secr.-Gen. 
van Binn. Z . aanleiding tot weigering van 
goedkeuring heeft gevonden. 1 n casu kan 
dan ook niet bepaaldelijk worden gezegd , 
dat het besluit' niet met redenen is om
kleed. - Het in Mei z944 tegen den voor 
de onderhavige leening bepaalden rente
voet van 3 % geldend bezwaar, dat het 
rentepeil toenmaals op 3½ % was genor
maliseerd en het uit algemeen· economisch 

/ 

oogpunt gewenscht was, een voortzetting 
van de daling zooveel mogelijk tegen te 
gaan, is inmidde ls vervallen, daar het al
gemeen rentepeil thans een v erder11 daling 
heelt ondergaan. H e t buiten aanmerking 
laten v an. den gewijzigden toestand zou 
nie t v erantwoord zijn te achten, zoodat de 
goedkeuring op de Jeening alsnog behoort 
te worden verleend. z3 Maart. 

- Besluit, houdende wijziging van de Ko
ninklijke besluiten van 12 December 1917 
(Stbl. no. 692) , van 26 Mei 1922 (Stbl. 
no. 382), van 27 Augustus 1928 (St bl. no. 
35r) en van het Koninklijk Besluit van 
28 Februari 1938 (Stbl. no. 343) tot uit
voering van onderscheidene artikelen der 
kieswet, der provinciale wet en der ge
meentewet. 

S . G 65. 15 Maart. Blz. 49. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 

van den raad der gemeente Bergen (L.) 
dd. 28 November 1945, houdende benoe
ming van P . H . Comelissen tot wethouder _, 
dier gemeente. 

S. G mr. 29 April. Blz. 80. 
- Wet, tot regeling van de rechtspositie 

van eenige burgerlijke gezagsdragers en 
van de leden der Tweede Kamer der 
Staten- Generaal in verband met de ' be
zetting. · S . G n2. n Mei. Blz. 85. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Borgharen dd. 16· 
April 1946, houdende benoeming van P. 

• J . Depondt tot ontvanger dier gemeente. 
S. G 1;i9. 16 Mei. Blz. 98. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Zuilen dd. 23 Mei 1946, strekkende om 
alsnog verbetering aan te brengen in de 
kiezerslijst dier gemeente. 

S . G 153. 20 Juni. Blz. no. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing 

van het besluit van den tijdelijken raad 
der gemeente Noordwijk d.d. 7 Dec. 1945, 
waarbij is besloten artikel 15 van het Be
sluit Tijdelijke Voorziening Gemeentera
den als niet-verbindend te beschouwen en 
de regeling en het bestuur van de huis
houding der gemeente uit te oefenen vol
gens de regelen, in de gemeentewet ge
steld. S. G 155. 24 Juni. · Blz. n5. 

- Besluit, betreffende verlenging van de 
schorsing van het besluit van den raad 
der gemeente Waspik d.d. 7 December 
1945, houdende benoeming van Fr. van 
Beurden tot secretaris dier gemeente. 

S. G 160. 29 Juni. Blz. n7. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Berlicum d .d . 7 
Juni 1946, houdende benoeming van M. 
van Boven tot ontvanger dier gemeente. 

S. G 164. 1 Juli. Blz. n7. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad va!n 

Beroep. (Gemeentewet art. 224; Buiten
gewoon Politiebsluit E z23 art. z). - Op 
3z October z94.5 was het Amsterdamsche 
Politiecorps geen staats-, maar gemeente
politie. Niet de (waam.) Hooidcocrunis
saris van politie, doch 8'e Burgemeester 
van Amsterdam was bevoegd tot het geven 
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van ontslag aan de agenten en brigadiers 
van politie. 8 Juli. 

- Besluit tot schorsing van het ~esluit van 
den Raad der gemeente Kerkrade d.d. 28 
Juni 1946, houdende instelling v'àn een 
Commissie van onderzoek naar de wijze 
van verdeeling van inbeslaggenomen meu
bels en andere roerende goederen. 

S. G 192. 24 Juli. Blz. 166. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 

van den raad der gemeente Waspik, dd. 
7 December 1945, houdende benoeming 
van Fr. van 13,:,urden tot secretaris dier 
gemeente. 

S. G 207. ro Augustus. Blz. 173. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 

van den raad der gemeente Berlicum d.d. 
7 Juni 1946, houdende benoeming van M. 
van Boven tot ontvanger dier gemeente. 

S. G 273. 3 October. Blz. 270. 
- Besluit, houdende voorschriften omtrent 

de uitbe.taling van uitkeeringen ingevolge 
de Wet rechtspostie burgerlijke ge·zagsdra
gers en leden Tweede Kamer van 11 Mei 
1946, Staatsblad No. G n2. 

S. G 304. 2q October. Blz. 294. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad va,i 

Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. z. Ge
meentewet art. zo2). - B. moet worden 
aange~kt als ambtenaar der gemeente 
A, daar hij is benoemd tot secretaris dier 
gemeente, ook al is zijn benoeming niet 
schriftelijk geschied, is hij in z942 be
noemd en nimmer peëedigd, en is nadien 
een ander tot secretaris benoemd en als 
zoodanig in functie getreden. Goedkeuring 
door het provinciale gezag van besluiten, 
door dezen ~eren secretaris ondertee
kend, houdt nie't in goedkeurin~ door dat 
gezag van een eventueel ontslag van B. 

4 November. 
- Wet tot voorziening in het bestuur van de 

gemeente Opsterland. 
S. G 327. 23 November. Blz.330. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van den Raad der Gemeente Kerkrade dd. 
28 Juni 1946, houdende instelling van een 
Commissie van onderzoek naar de wijze 
van verdeeling van inbeslaggenomen meu
bels en andere roerende goederen. 

S . G 352. II December. Blz. 357. 
- Wet, tot wijziging van de artikelen 157 tot 

en met r.66 der gemeentewet. 
S . G 355. 13 December. Blz. 359. 

- Koninklijk Besluit. (Gemeentewet art. 
232 j 0

• art. 228 b en d) . - Kennelijk is 
bedoeld, in het bestreden besluit tot ont
houding van goedkeuring tot uitdrukking 
te brengen, dat omtrent tegen het besluit 
van den burgemeester bij ,den Commissaris 
aanvankelijk gerezen bezwaren door dezen 
laatste inlichtingen zijn gevraagd en dat de 
Commissaris, nu deze .inlichtingen niet tij
dig genoeg werden vers,trekt om binnen 
den in acht te nemen termijn tot een defi
nitief oordeel terzake te kunnen geraken, 
onder de gegeven omstandigheden aanlei
ding heeft gevonden, de goedkeuring aan 
het besluit van den burgemeester te ont-

houden. Wel is deze motiveering op onvol
komen wijze in de over;.,egingen van het 
besluit van den Commissaris neergelegd, 
doch aangezien misverstand omtrent den 
daarin gevolgden gedachtengang is uitge
sloten, mag het bestreden besluit geacht 
worden met redenen te zijn omkleed in den 
zin van art. 232. - Indien in eem gemeente 
eenmaal een bad- en zweminrichting aan
wezig is, is d.e instandhoudi'ng daarvan on
getwijfeld voor de volksgezondheid in die 
gemeente van zoodanige beteekenis, dat 
aan noodzakelijk gebleken maatregelen tot 
gezondmaking van den geldelijken toe
stand van de onderneming door de gemeen_ 
te kan worden medegewerkt. Echter moe
ten dän de maatregelen tot gezondmaking 
zoodanig zijn dat - onvoorziene gebeur
tenissen daargelaten - er redelijke grond 
bestaat voor de verwachting, dat de in
richting in stand zal blijven en dal bij 
voortzetting van haar exploitatie niet we
derom binnen korten tijd van de gemeente 
onvoorziene offers zullen worden gevraagd. 
In verband hiermede moet niet zonder ge
bleken noodzakelijkheid afstand worden 
gedaan van rechten, welke de gemeente op 
de onderneming heeft verkregen en moet, 
waar offers moeten worden gebracht, de 
grootte daarvan na behoorlijke overweging 
nauwkeurig komen vast te staan. In dit 
opzicht voldoet het zoogenaamde sanee
ringsplan niet aan redelijke eischen. 

' 17 December. 
- Koninklijk Besluit. (Gemeentewet art. 

229 j 0
• art. 231). - Terecht is door Ged. 

Staten goedkeuring onthouden aan een 
besluit tot instelling van een jaarmarkt, nu 
daartegen ernstige bezwaren zijn inge
bracht; met welke bezwaren Ged. Staten 
zich aanvankelijk hebben vereenigd, en 
het overleg hieromtrent nog niet was be
eindigd vóór de afloop van ·den in art. 231 
bedoelden termijn, terwijl het nader over
leg sindsdien heeft aangetoond, dat de in
gebrachte bezwaren niet zijn weg te 
nemen. 28 December. 

- Uitspraak van den Centralen Raad va'n 
Beroep. (Gemeentewet art. 224; Besluit 
Bezettingsmaatregelen art. 21; Politiebe
sluit 1945; Besch. Min. v . Binn. Zaken 21 
Dec. 1945 ( gemeentepolitie), Ambtena
renwet 1929 art. 105; Alg. Rijksambtena
renreglement art. 98). - De beschikking 
van den Minister van Binnen]. Zaken ( 21 
Dec. 1945, N . Stct. 28 Dec. 1945) betr. de 
gemeentepolitie mist rechtskracht, want is 
niet uitgevaardigd door de in art. 4, lid 1, 
van het Politiebesluit 1945 aangewezen 
autoriteit, de Kroon. Zoolang de in dit ar
tikel bedoelde regelen niet zijn gegeven, 
moet worden aangenomen, dat voor de ge
meentepolitie de bepaHngen, welke voor
dien hadden gegolden, van kracht zijn ge
bleven. Een plaatselijke regeling, ofschoon 
door de Verord. Organisatie Politie ( 1 47/ 
1942) van haar kracht beroofd geweest, 
heeft bij de bevrijding in Mei 1945 ('s
Gravenhage) haar kracht herkregen uit 
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hoolde van analogische toepassing van art. 
21 Besluit Bezettingsmaatregelen. - Ont
slag wegens onbekwaamheid of ongeschikt
heid van een ambtenaar kan slechts wor
den gegeven, als daarvan bepaaldelijk is 
gebleken en niet reeds indien slechts niet 
voldoende waarborg aanwezig wordt ge
oordeeld, dat de politie-ambtenaar kan 
worden geacht in alle opzichten een vol
waardig politie-ambtenaar te zijn. - Een 
bevel tot hervatting van het onderzoek 
met aanwijzing van personen als getuigen 
is niet een vonnis, waartegen c.q. tegelijk 
met het eindvonnis lwoger berdep zou kun
nen worden ingesteld. 30 December. 

Gemeentefinanciën. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

Gedeputeerde Staten van Zuidholland dd. 
16 October 1946, betreffende het aangaan 
van geldleeningen-

S. G 353. n December. Blz. 358. 
Gemeentewet. 
- Wet tot wijziging van artikel 4 der ge

meentewet. S.G 40. 1 Maart. Blz. 31. 
- Wet tot aanvulling en wijziging van de 

kieswet, de provinciale wet en de gemeen
tewet, alsmede bijzondere voorzieningen 
met het oog op de in 1946 te houden ver
kiezingen. S. G 41. 1 Maart. Blz. 23. 

Oratie. 
- Besluit, betreffende gratie van geringe 

straffen uit den bezettingstijd. 
S. G 103. 29 April. Blz. 71. 

Grondwet. 
- Wet tot in overweging nemen van een 

voorstel tot verandering in de Grondwet, 
strekkende tot wijziging van de bepalin
gen betreffende veranderingen. 

S. G 124. 15 Mei. Blz. 96. 
- Wet tot in overweging nemen van een 

voorstel tot verandering van artikel 192 
van de Grondwet. 

S. G 126. 15 Mei. Blz. 97. 
- Arrest van den HooA;en Raad. (Grdndwet 

artt. 112-725; Onteig.wet art. 22, Ver
vreemdin{i!,sbesluit niet-landbouwgronden 
49/r 42 art. _,; Besluit Bezettingsmaatrege
len. E 93, art. 18). - Nu tengevolge van 
den oorlo{i!, de gezamenlijke uitoefening 
van de wet{i!,evende macht door de Konin
{i!,in en de Staten-Generaal niet mogelijk 
was, was de Kroon bevoegd tot het uit
vaardigen van maatregelen van wetgeving, 
voorzoover zulks, zonder dat het herstel 
van de samenwerking tusschen de Kroon 
en de Staten-Generaal kan worden atge
wacht, door de omstandigheden geboden 
is. - De beslissing of deze gebodenheid 
bestaat, betreft een vraag van beleid, die 
niet is ter beoordeelin{i!, van den rechter; 
deze zou slechts aan een zoodani{i!,en maat
re{i!,el van wetRevin{i!, verbindende kracht 
moA;en ontzetten, voorzoover die geboden
heid niet aanwezi{i!, kan zijn geweest. -
Aan het Besluit bezettingsmaatregelen ( E 
91) kan verbindendheid niet worden ont
ze{i!,d. - Adv.-Gen. Rombach: De rechter 
heelt alleen te beoordeelen of de feitelijke 
voorwaarden voor de dictatoriaJ.e periode 

vervuld waren. - Ook indien de onteigen
de partij het in art. 22 Onteig.wet bedoelde 
aanbod heelt aangenomen, moet rekening 
worden p_ehouden met de inp_evolge art. 5 
Vervreemdin/i!,sbesluit onroerende zaken 
door den Directeur-Generaal /i!,edane vast
stelling. - Compensatie van kosten. 

30 October. 
- Wet tot verandering van artikel 192 van 

de Grondwet. 
S. G 398. 27 December. Blz. 440. 

- Publicatie, betreffende de plechtige af
kondiging van de vastg~telde verandering 
in de Grondwet. 

S. G 428. 31 December. Blz. 453. 
Grootboek. 
- Besluit, houdende regelen nopens het be

heer van het Grootboek 1946. 
S . G 9. 8 Januari. Blz. 10. 

Handelsnaamwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Hanäels

naamwet art. 6). - Nu 2 Juni 1946 een 
Zondag was en het verzoekschrift op 3 
Juni I<J46 bij de Rechtbank is ingediend, 
is het hoo{i!,er beroep te{i!,en 's Kantonrech
ters beslissin{i!, van 2 Mei 1946 tijdig inge
steld. 20 Augustus. 

Handclsreglsterwet. 
- Besluit tot wijziging van het handelsre

gisterreglement 1920 (Staaniblad no. 763) . 
S . G 366. 17 December. Blz. 371. 

llarlngwet. 
- Wet tot nadere wijziging van de Haring

wet 1927 (Stbl. no. 387). 
S. G 42. 1 Maart. Blz. 39. 

Havenwet. 
- Wet, betreffende tijdelijke maatregelen 

ter verzekering van een' doelmatig gebruik 
van tot zeehavens behoorende werkkrach
ten en hulpmiddelen. (Buitengewone ha
venwet 1946). 

S. G 137. 29 Mei. Blz. 102 . 
- Wet tot verlenging van den geldigheids

duur der Buitengewone havenwet 1946. 
S . Q 42 1. 28 December. Blz. 449. 

Herstelfoll(ls. 
- Wet, houdende opheffing van het Her

stelfonds 1940. 
S. G 405. 28 December. Blz. 445. 

Hinderwet. 
....:. Wet, houdende tijdelijke afwijking van 

artikel 14, onder 2 °. , der Hinderwet. 
S. G 45. 1 Maart. Blz. 40. 

Indië. (Ne(l.) . 
- Besluit, tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk Besluit van 19 October 1929 
(Stbl. no. 463), houdende nadere herzie
ning van de bezoldigingen en de samen
stelling van het personeel van de Directie 
der Indische P ewsioenfondsen. 

S. G. 71. 25 Maart. Blz. 52. 
- Wet tot het aangaan van geldleeningen 

ten laste van Nederlandsch-Indië, tot een 
gezamenlijk bedrag van ten hoogste drie
honderd vijftig millioen gulden Neder
landsch-Indisch courant. (Nederlandsch
Indische leeningwet 1946). 

S. G 146. 5 Juni. Blz. 106. 
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- Wet tot bekrachtiging van een met toe
passing van het tweede lid van artikel 183 
van de Indische Saatsregeling vastgestelde 
ordonnantie. (Heffing van opcenten op 
invoerrechten.) 

S. G 224. 30 Augus.tus. Blz. 186. 
- Wet, houdende instelling van een Com

missie-Generaal voor Nederlandsch-Indië. 
S. G :.!33- 2 September. Blz. 191. 

lnkwartleringswet. ~ 
- Arrest van den · Hoogen Raad. (Motor

en Rijw.wet art. 37; Inkwarti'eringswet 
art. 4r). - De bepaling van art. 50 A.P.V. 
van 's-Graver.Jiage, waartoe art. 6 der Mo
tor - en Rijwie/w,et den gemeenteraad be
voegd verklaart, is begrepen onde,r de in 
art. 37 dier wet bedoelde " krachtens die 
wet vastgestelde plaatselijke verordenin
gen", waaronder zijn te verstaan alle re
gelingen, welke in de termen van art. 6 
vallen. ----' Het is niet in te zien, ""8arom 
een militair transport, als bedoeld in art. 
4r, 2°, Inkwartieringswet, ui'tsluitend zou 
moeten zijn een 'verband van militaire 
eenheden en in het bijzonder zou doelen 
op een militaire colonne _en daaronder niet 
zou kunnen vallen één militair voertuig. 
- Nu niet blijkt, dat eischeres in hoo~er 
beroep bewijs van de in het middel be
doelde f._eiten heeft aangeboden of een in 
eersten aanleg gedaan aanbod heeft her
haald, was het Hoi niet verplicht bewijs 
daarvan op te leggen. 22 Maart. 

- Besluit, houdende verlenging van de 
machtiging op den Chef van .den Genera-• 
len Staf, bedoeld in -artikel 33 van de wet 
van 14 September 1866 (Stbl. no. 138), 
nopens bepalingen betrekkelijk de inkwar _ 
tieringen en het onderhoud van het krijgs
volk en de huurposten en leverantiën, voor 
legers of verdedigingswerken gevorderd. 

S . G 381. 21 December. -Blz. 436. 
Internationale Monetaire Fonds. 
- Besluit, houdende benoeming van Go

vèrnor en Alternate Governor bij het In
ternationale- Monetaire Fonds en bij de 
Internationale Bank voor Herstel en Ont
wikkeling. S. G 39. 1 Maart. - Blz. 39. 

Invalidltelts- en ouderdomsverzekering. 
- Wet, houdende wijziging der. Ouderdoms

wet 1919. S. G 44. 1 Maart. Blz. 40. 
- Wet, houdende bekrachtiging van den al

gemeenen maatregel van bestuur tot vasL 
stelling van een regeling nopens premie
betaling met behulp van zegelstempel
machines (Koninklijk Besluit van 12 Mei 
1939, Stbl. no. 849). 

S. G 47. 1 Maart. Blz. 41. 
- Wet tot wijziging der Invaliditeitswet, der 

Ongevallenwet 1921, der Land- en Tuin- · 
bouwongevallenwet 1922, der Ziektewet en 
der Kinderbijslagwet. 

S. G 397. 27 December. Blz. 439. 
- Wet tot bekrachtiging van het Koninklijk 

besluit van .1o November 1945 (Stbl. No. 
F 304), houdende tijdelijke verlenging van 
de regeling in zake het van Rijkswege ver
strekken van bijzondere toeslagen op be
paalde sociale verzekeringsrenten en van 
kraamgelden. 

S. G 420. 28 December. Blz. 448. 

Invoerrechten en accijnzen. 
- Wet tot tijdelijke continueering en ver

laging van opcenten op den tabaksaccijns. 
S. G u9. II Mei. Blz. 91. 

- Wet, houdende verlenging van den wer
kingsduur van eenige voorzieningen met 
betrekking tot de heffing van invoerrech-
~~ ' 

S. G 332. 23 November. Blz. 336: 
,Jachtwet. 
- An1est van den Hoogen Raad. (Jachtwet 

r923 art. 36). - Beteekenis van "hande
lingen'' in art. 35 Jachtwet r923. - Art. 
36 befrkft niet alleen den aanleg van een 
werk binnen den kooikring, noodig ter uit
voering van werken, waatvan het alge
meen nut of het openbaar belang ii!. er
kend, maar omvat ook het na voltooiden 
aanleg aanwezig hebben binnen dezen 

· kriFJ.g van zooda11..ig werk. 22 Maart. 
Kadaster. 
- Besluit, houdende nadere w1Jz1~ng van 

het Koninklijk besluit van 26 April 1922, 
Stbl. No. 226, in zake tarieven voor ka
dastrale verrichtingen. 

b, S, G 276. 5 October>- Blz. 271. 
Kieswet. 
- Wet tot aanvulling en wijziging van de 

kieswet, de provinciale wet en de gemeen
tewet, alsmede bijzondere voorzieningen 
met het oog op de in 1946 te houden ver
kiezingen. S. G 41. 1 Maart. Blz. 23. 

- - Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk Besluit van 8 December 1917 
(Stbl. no. 687), tot uitvoering van artikel 
8 der kieswet. 

S. G 64. 15 Máart. Blz. 49. 
- Besluit, houdende wijziging van de Ko

ninklijke besluiten van 12 December 1917 
(Stbl. no. 692), van 26 Mei 1922 (Stbl. 
rn:>. 382), van 27 Augustus 1928 (Stbl. no. 
351) en van het Koninklijk Besluit van 
.ó!8 Februari 1938 (Stbl. no. 343) tot uit
voering van onderscheidene artikelen der 
kieswet, der provinciale wet en der ge
meentewet. 

S . G 65. 15 Maart. Blz. 49. 
- Wet tot wijziging van artikel n4/ der 

kieswet. S. G 172. 6 Juli . Blz. 124. 
- Besluit tot vern_ietiging van het besluit 

van burgemeester en wethouders der ge
meente Zuilen dd. 23 Mei 1946, strekken
de om alsnog verbetering aan te brengen 
in de kiezerslijst dier gemeente. 

S. G 183. 12 Juli. Blz. 161. 
- Wet, houdende een noodvoorziening met 

betrekking tot de gemeenteraadsverkie
zingen in een aantal gemeenten. 

::'i- G 222. 30 Augustus. Blz. 185. 
Rln1lerbljslagwet. . 
- Wet, houdende wijziging der Kinderbij

slagwet. 
S . G 257.. 18 September. Blz. 245. 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip 
van inwerkingtreding van de Wet vah 18 
September .1946, Stbl. No. G 257, houden
de wijziging der Kinderbijslagwet. 

S. G 270. 25 September, Blz. 269. 
- Wet, houdende wijziging van de Kinder

bijslagwet. 
S. G 373. 21 December. Blz. 379. 
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- Besluit tot uitvoering van artikel 27, der
de lid, der Kinderbijslagwet. 

S. G 374. 23 D ecember. Blz.379. 
- Wet tot wijziging der Invaliditeitswet, der 

Ongevallenwet 1921, der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922, der Ziektewet en 
der Kinderbijslagwet. 

S . G 397. 27 D ecember. Blz. 439. 
J{ raam gelden. 
- Wet tot bekrachtiging van het Koninklijk 

besluit van .W November 1945 (Stbl. No. 
F 304), houdende tijdelijke verlenging van 
de regeling in zake het van R ijkswege ver
strekken van bijzondere toeslagen op be
paalde sociale verzekeringsrenten en van 
kraamgelden. 

S . G 420. 28 December. Blz. 448. 
Krankzinnigen en Idioten. 
- Besluit, betreffende het gesticht 's Hee

renloo-Lozenoord, te: Ermelo. 
S. G 55. 4 Maart. Blz. 44. 

- Besluit, betreffende het Rijkskrankzinni
gengesticht te Eindhoven-Woensel. 

S. G 266. 21 September. Blz. 265. 
- Besluit, betreffende het Krankzinnigen

gesticht te Franeker. 
S. G 267. 21 September. Blz. 266. 

- Besluit strekkende tot aanwijzing van een 
gedeelte van het zwakzinnigengesticht 
's Heerenloo-Lozenoord te Ermelo, als een 
inrichting, die niet als gesticht voor zwak
zinnigen wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee zwakzinnigen wor
den verpleegd. 

S. G 354. 12 December. Blz. 358. 
Landbouwuitvoerwet. 
- Besluit, houdende wijziging en qanvul

ling van het Uitvoercontrölebesluit 1939 
(Tuinbouwproducten). 

S. G 174. 8 Juli. Blz. 153. 
- Besluit, houdende buitenwerkingtreding 

van het Uitvoercontrölebesluit 1939 (Tuin
bouwproducten) ten aanzien van verduur_ 
zaamde uien en inwerkingtreding van het 
Uitvoercontrölebesluit 1939 (Tuinbouw
producten) ten aanzien van andere pro
ducten. S. G 175. 8 Juli. Blz. 154. 

- Besluit, houdende beëediging van opspo
ringsambtenaren, bedoeld in artikel 19 
onder 3e der Landbouwuitvoerwet 1938. 

S . G 176. 8 Juli. Blz. 154. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

Landbouwuitvoerbesluit 1946 (Algemeene 
Voorwaarden). 

S . G 263. 18 September. Blz. 248. 
- Wet, houdende aanvulling van artikel 2 

der Landbouwuitvoerwet 1938. 
S. G 300. 28 October. Blz. 291. 

- Besluit tot aanvulling van het Uitvoer
controlebesluit 1939· · (Tuinbouwproduc
ten). S. G .105. 29 October. Blz. 294. 

Lan!l• eu Tulnbou wongevallenwet. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van den 26sten Januari 1923, Stbl. 
No. 25, tot vaststelling van een algemee
nen maatregel van bestuur, als bedoeld in 
de artikelen 17, eerste en tweede lid, en 
25, sub b; der Land- en Tuinbouwonge
vallenwet 1922. 

S. G 151. 17 Juni. Blz. 109. 

- Wet tot wijziging der Invaliditeitswet, der 
Ongevallenwet 1.921, der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922, der Ziektewet en 
der Kinderbijslagwet. 

S. G J97• 27 December. Blz. 439. 
Landoorlogsreglcment. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Alg. Rijksambtenarenreglement 
art. 80. Landoorlogsreglement art. 52). -
Klager heeft geweigerd zijn ambtelijke 
medewerking te ver]eenen aan den bouw 
eener telefoonlijn ten behoeve van de 
Duitsche Weermacht. Hij beroept zich op 
art. 52 van het Landoorlogsreglement. -
Ten onrecht-e is hij gestraft, want hij heeft 
zich gedragen als Nederlandsch ambte
naar, die zijn plicht op nauwgezette wijze 
is nagekomen en aan wien ter zake niets 
valt te verwijten. 18 Februari. 

Leenhigwet. 
- W et tot het aangaan van geldleeningen 

en credietovereenkomsten ten laste van 
· het Rijk. (Leeningwet 1946). • 

S. G 143. 5 Juni. Blz. 104. 
- Wet tot wijziging van de Leeningwet 1946 

(Staatsblad No. G 143). 
S . G 333. 23 November. Blz. 337. 

Merkenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Merken

wet art. 3 ) . - J31ijkens art. 3, lid 3, Mer
kenwet is de werking van het recht van 
voorrang deze, dat, voor het geval de in
zending hi·er te lande binnen den daar
voor gestelden termijn is gevolgd op een 
regelmatig depot van het merk in een der 
tot het Unieverdrag toegetreden staten, de 
wet bij wege van fictie aanneemt, dat dit 
merk reeds bij den aanvang van dien ter
mijn hier te lande is gebruikt. - Tenge
volge van de internationale inschrijving 
van gereq. op 1 Febr. 1943 geniet het 
merk dezelfde bescherming in Nederland 
als ware het aldaar reeds op 29 Aug. 1942 
( datum inschrijving in J:rankrijk) door 
haar gebruikt, onverschillig of dit in wer
kelijkheid het geval is. 10 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Merken
wet art. 9). - Art. 9 Merkenwet, aan het 
Bureau lnd. Eig. de bevoegdheid toeken
nend de inschrijving van een merk te weL 
geren, indien een ter inschrijving aange
boden merk in hoofdzaak overeenstemt 
met een merk, dat een ander al voor soort
gelijke waren heeft laten inschrijven of ter 
inschrijving heeft ingezonden, bevat geen 
beperking voor het geval de r-echthebben. 
de op het oudere merk zijn toestemmi·ng 
tot inschrijving van het nieuwe geeft. 

24 Mei. 
- Wet, houdende voorzieningen op het ge

bied van den industrieelen eigendom met 
het oog op de buitengewone omstandig
heden, verband houdende met den oorlog. 

S . G 202. 8 Augustus. Blz. 170. 
Middelenwet. 
- Wet tot aanwijzing van de middelen tot 

dekking van de uitgaven, begrepen in de 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1946. 

S. G 344. 5 December. Blz. 435. 
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- Wet tot aanw11zmg van de middelen tot 
dekking van de uitgaven, begrepen in d~ 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1947. 

S. G 390. 21 December. Blz. 437. 
- Besluit tot aanwijzing van de middelen tot 

dekking van de uitgaven begrepen in de 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1945. 

S. G 426. 30 December. Blz. 452. 
Middenstand. 
- Wet tot regeling van de rechtskracht van 

enkele wettelijke maatregelen op het ge
bied van den middenstand. · 

• S. G II8. II Mei. Blz. 91. 
Mllltalre Wlllems-Orcle. 
- Wet, houdende herziening van de Wet van 

30 April 1815, No. 5 (Stbl. no. 33*), hou
dende instelling van de Militaire Willems
Orde. S. G 100. 30 April. Blz. 67. 

. Ml!itaire Zaken. 1 

- Besluit, houdende intrekkipg van het Ko
ninklijk besluit van 19 Juni rn44, S. no. 
E 44, betreffende vaststelling van de in
structie voor den Bevelhebber der Neder
landsche Strijdkrachten. 

S. G 2. 2 Januari. Blz. 3. 
- Besluit tot aanwijzing van de directie van 

de Marine, waarin de eenige binnen het 
Rijk in Europa gevestigde Krijgsraad voor 
de zeemacht zal worden gehouden. 

S. G 15. 12 Januari. Blz. 16. 
- Besluit tot aanwijzing van het rechtsge

bied van den Krijgsraad bij de zeemacht 
binnen het Rijk in Europa, zoomede tot 
aanwijzing van den Krijgsraad bjj de zee
macht, bedoeld in artikel 92 van de In
voeringswet militair straf- en tuchtrecht. 

S. G 16. 12 Januari. Blz. 17. 
- Besluit, houdende aanwijzing van forma

ties als bedoeld in artikel 39, eerste lid, sub 
3° . der Wet op de Krijgstucht. 

S. G 23. 28 Januari . Blz. 18. 
- Besluit, houdende aanwijzing van den 

Chef van den Generalen Staf, den Terri
toriaal Bevelhebber in Nederland, den 
Commandant der Divisie A, de legerkorps_ 
commandanten en de divisiecommandan
ten 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. 

S. G 34. 21 Februari. Blz. 22. 

- Besluit, houdende regelen voor het onder
zoek naar de ongeschiktheid van officieren 
en reserve-officieren der Koninklijke land
macht. S. G 36. 23 Februari. Blz. 30. 

- Besluit, houdende machtiging op den Chef 
van den Generalen Staf, bedoeld in artikel 
33 van de wet van 14 September 1866 (S. 
no. 138), nopens bepalingen betrekkelijk 
de inkwartieringen en het onderhoud van 
het krijgsvolk en de huurposten en leve
rantiën, voor legers of verdedigingsw~rken 
gevorderd. S. G 56. 4 Maart. Bfz. 32. 

- Besluit, houdende aanwijzing van een for_ 
matie, als bedoeld in ar1ilcel 39, lid 1, sub 
3, der Wet op de Krijgstucht. 

S. G 72. 25. Maart. Blz. 57. 
- Besluit, houdende intrekking van het 

Koninklijk besluit van 21 Mei 1935 No. 79 

en aanwtJzmg van een formatie als be
doeld in artikel 39, lid 1, sub 3, der Wet 
op de Krijgstucht. 

S. G 73. 25 Maart. Blz. 57. 

- Besluit tot wijziging van artikel 2 van 
het Koninklijk besluit van 24 Februari 
1945, betreffende de bezoldiging van het 
Rijkspersoneel, dat · als oorlogsvrijwilliger 
in militairen dienst is getreden. 

S. G 88. 9 April. Blz. 69. 
- Besluit, houdende nadere voorschriften 

in zake het Vliegerkruis, het Bronzen 
Kruis en het Kruis van Verdienste. 

S. G 89. 10 April. Blz. 70. 

- Besluit, houdende intrekking van het Ko
ninklijk besluit van 25 Augustus 1939, 
Stbl. 184, betreffende het verbod voor 
oorlogsschepen van vreemde mogendhe
den om te komen binnen de territoriale 
wateren van het Rijk in Europa. 

S . G 91. 18 April. Blz. 73. 
- Besluit, houdende aanvulling -van het 

Koninklijk besluit . van 16 Maart 1944, 
Stbl. E 16, betreffende instelling van het 
Oorlogsherinneringskruis. 

S. G 104. 2 Mei. Blz. 8x. 
- Wet tot oJjheffing der verduisteringsvoor -

schriften. S. G II"3 . xx Mei. Blz. 88. 

- Wet tot w11z1gmg en aanvulling van de 
Pensioenwetten voor de zee- en land
macht, Stbl. 1922, nos. 65 en 66, van de 
Militaire Weduwenwet 1922, van de Pen
sioenwet voor het personeel der Konink
lijke marinereserve, Stbl. 1923, no. 355, 
van de Pensioenwet voor het reserve-per
soneel der landmacht, Stbl. 1923, no. 356, 
alsmede van de wetten van 31 December 
1935, Stbl. nos. 825 en 826. 

S. G 121. II Mei. Blz. 92. 
- Besluit, houdende nadere voorzieningen 

met betrekking tot de uitoefening van de 
strafbevoegdheid, bedoeld in de artikelen 
39 en 41 der Wet op de Krijgstucht. 

S. G 132. 17 Mei. Blz. xox. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 3 Mei 1924, 
Stbl. no. 230, houdende maatregelen ter 
uitvoering van de wet van 13 Juli 1923, 

. Stbl. no. 357, betreffende dienstweigering. 
S. G 134. 28 Mei. Blz. 102. 

- Besluit, houdende aanwijzing van forma
ties, als bedoeld in de artikelen 39 en 41 
der Wet op de krijgstucht. 

S . G 148. 8 Juni. Blz. 106. 
- Besluit, houdende herziening der aan

wijzing van commandeerende generaals, 
in den zin van artikel 243 der Regts
pleging bij de Landmagt en van het Or
ganisatiebesluit Rechtspleging te Velde 
1944 en eenige daarmede verband hou
dende voorzieningen. 

S. G 157. 26 Juni. Blz. n5. 
- Besluit, houdende buitenwerkingstelling 

van de voorloopige schorsing van het Der_ 
tiende Uitvoeringsbesluit van den Com
missaris voor de belangen van de Neder
landsche Weermacht. 

S. G 163. 29 Juni. Blz. n7. 
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- Besluit, houdende nadere wijziging van 
de kenmerken van de militaire vliegtuigen 
van het Koninklijk Nederlandsch Indisch 
Leger, der Koninklijke Marine en der Ko
ninklijke Landmacht. 

S. G 168. 2 Juli. Blz. 152 . 
- Besluit, houdende aanwijzing van forma

ties, bedoeld in artikel 39, eerste lid, sub 
3 der Wet op de Krijgstucht. 

S. G 185. 17 Juli. Blz. 164. 
- Besluit, houdende aanwijzing van for

maties als bedoeld in artikel 39, eerste 
lid, sub 3 en in artikel 41 , sub 2 der Wet 
op de Krijgstucht. 

S. G 189. 22 Juli. Blz. 165. 
- Besluit in zake het verleenen van een 

extra uitkeering aan: 1. mobilisatieslacht
offers; 2. niet pensioengerechtigde wedu
wen en weezen van v.rijwillig dienende 
militairen van land- en zeemacht; 3 . ge
wezen vrijwillig dienende militairen van 
land- en zeemacht; voor zoover zij in aan
merking komen voor een uitkeering als 
bedoeld onderscheidenlijk in de Wet van 
3 December 1931 (Stbl. no. 489) en in de 
Koninklijke besluiten van 9 Mei 1931 
(Stbl. nos. 186 en 187). 

S. G 232 . 2 September. Blz. 199. 
- Besluit, houdende aanwijzing van een 

formatie als bedoeld in artikel 39, eerste 
lid. sub 3, der Wet op de Krijgstucht. 

S. G 246. 10 September. Blz. 206. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van n M ei 1944 no. 14, 
(Stbl. no. E 30) betreffende opening van 
de mogelijkheid militairen der zeemacht 
tijdelijk tot een hoogeren of tot eenigen 
rang te bevorderen. 

S. G 247. 10 September. Blz. 206. 
- Besluit, houden~e wijziging van het Ko

ninklijk Besluit van 2 Juni 1931 (Stbl. no. 
23 7) betreffende toelating van oorlogs
schepen van vreemde mogendheden met 
de in rust aan boord zich bevjndende 
luchtvaartuigen binnen het Nederlandsche 
rechtsgebied. 

S. G 253. 13 September. Blz. 242. 
- Besluit, houdende aanwijzing van de in 

Nederland verblijvende militairen van het 
Koninklijk Nederlandsch-Indische L eger 
als een formatie als bedoeld in artikel 39, 
lid 1, sub 3° der Wet op de Krijgstucht en 
regelende het recht van beklag. 

S . G 277. 7 October. Blz. 272. 

- Besluit houdende aanwijzing van een for
matie als bedoeld in artikel 41, onder 2 °, 
der Wet op de Krijgstucht. 

S . G 284. 17 October. Blz. 284. 

- Besluit, houdende aanwijzing van forma
ties, als bedoeld in de artikelen 39, eerste 
lid, sub 3 ° en 41 , sub 2° der Wet op de 
Krijgstucht. 

S. G 285. 17 October. Blz. 284. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. 58, lid 
1. Conventie van Genève betr. behande
JinR van krijgsgevangenen (S . 1932, no. 
396). Circulaire d.d. 2 Juli z942 van den 
Commissaris voor de v.m. Ned. weer-

macht). - De met een officier gelijkge
stelde kornet der artillerie, die zich op den 
desbetreffenden oproep van den vijand 
vrijwillig ter wegvoerinR in krijgsgevan
genschap had Remeld, heelt recht op zijn 
salaris gedurende het tijdvak, waarin hij 
in Duitsche krijRsgevangenschap heelt ver
keerd. De circulaire d.d . 2 Juli 1942 van 
den toenmaligen Commissaris voor de be
langen van de voormalige Ned. weermacht 
wordt aangemerkt als een toepasselijk al
gemeen verbindend voorschrift. Strekking 
der artt. 23, .11 en 12 van de Conventie van 
Genève van 27 Juli 1927. 28 October. 

- Besluit, houdende intrekking van het De
mobilisatie-Wachtgeldbesluit 1944. 

S. G 307. 30 October. Blz. 295. 
- Besluit, houdende aanwijzing van een for_ 

matie in den zin van artikel 41, 2°. , der 
Wet op de Krijgstuéht. 

S. G 318. 9 November. Blz. 324. 
- Besluit, houdende aanwijzing van een for

matie als bedoeld in artikel 39, eerste lid, 
sub 3° der W et op de Krijgstucht. 

. S. G 350. 6 December Blz. 356. 
- Besluit, houdende aanwijzing van een for

matie, bedoeld in artikel 41, sub 2°, der 
Wet op de Krijgstucht. 

S. G 363. 14 December. Blz. 362. 
- Besluit, houdende verlenging van de 

machtiging oo den Chef van den Genera
Jen Staf, bedoeld in artikel 33 van de wet 
van 14 September 1866 (Stbl. no. 138), 
nopens bepalingen betrekkelijk de inkwar
tieringen en het onderhoud van het krijgs
volk en de huurposten en leverantiën, voor 
legers of verdedigingswerken gevorderd. 

S. G 381. 21 December. Blz. 436. 
- Besluit, houdende aanwijzing van forma

ties, als bedoeld in artikel :19, eerste lid, 
sub 3, en in artikel 41, sub 2, der W et op 
de Krijgstucht. 

S .. G 427. 30 December. Blz. 452. 
Mlnlsterleele Departementen. 
- Besluit, houdende opheffing van het De

partement voor Bijzondere Economische 
Zaken. S . G 14. 15 Januari. Blz. 15. 

- B esluit, houdende nadere regelen nopens 
de taak van de Ministeries van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen en van 
Landbouw, Visscherij en Voedselvoorzie
ning met betrekking tot de zorg voor de 
natuurbescherming. 

S. G 109. 7 Mei. Blz. 82 . 
- Besluit, houdende opheffing en wijziging 

in de taakverdeeling van eenige ministe
rieele departementen. 

S . G 186. 18 Juli . Blz. 164. 
- Besluit, houdende nadere regelen nopens 

de taak van de Ministeries van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen en van So
cia~ Zaken met betrekking tot de zorg 
voor de jeugd beneden negentien jaar. 

S . G 188. 22 Juli. Blz. 165. 
- Besluit, houd•de nadere regelen nopens 

de taak van de Departementen van Ver
keer en van Binnenlandsche Zaken met 
betrekking tot het vervoer, den in-, uit
en doorvoer, verkoop en opslag van bus-
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kruit en andere licht ontvlambare of ont
plofbare stoffen. 

S . G 208. 10 Augustus. Blz. 173. 
- Besluit, houdende regeling van de over

dracht van de zorg voor de zaken van de 
perszuivering van het Hoofd van het De
partement van Binnenlandsche Zaken aan 
het Hoofd van het Departement van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

S. G 288. 19 October. Blz. 286. 
lllolestverzekering. 
- Beschikking van den Minister van Fi

nanciën, houdende nadere vaststelling van 
de Beschikking Molestverzekeringsuitkee
ringen 1945. S. G 61. 4 Maart. Blz. 47. 

l\Iotor- en Rijwielwet. 
- · Arr.est van den Hoogen Raad. ,(Motor

en Rijw.wet art. 37; lnkwartieringswet 
art. 4z). - De bepaling van art. 50 A.P.V. 
van 's-Gravenliage, waartoe art. 6 der Mo
tor- en Rijwielwet den gemeenteraad be
voegd verklaart, is begrepen onder de in 
art. 37 dier wet bedoelde " krachtens die 
wet vastgestelde plaatselijke verordenin
gen", waaronde_r zijn te verstaan alle re
gelingen, welke in de termen van art. 6 
vallen. - Het is niet in te zien, waarom 
een militair transport, als bedoeld in art. 
4z, 2 °, lnkwartieringswet, uitsluitend zou 
moeten zijn een verband van militaire 
eenheden en in het bijzonder zou doelen 
op een militaire colonne en daaronder niet 
zou kunnen vallen één militair voertuig. 

· - Nu niet blijkt, dat eischeres in hooger 
beroep bewijs van de in het middel be
doelde feiten heeft aangeboden of een in 
eersten aanleg gedaan aanbod hèeit her
haald, was het Hof niet verplicht bewijs 
daarvan op te leggen. 22 Maart. 

- Arrest van den Hooge,n Raad. (Mot.- en 
Rijw.wet art. 25). - Het Hoi heelt over
macht aang,enomen op grond van afwe
zigheid van schuld bij den bestuurder, en 
voorts blijkbaar mede onvoldoende con
structie en staat van onderhoud van auto 
en aanhangwagen en schuld van het mo
torrijtuig, voorzoover een en ander in dit 
geval als oorzaak van de aanrijding in aan
merkng kwamen, ter zijde gesteld. -
Voor het sla~n van een beroep op over
macht mag in redelijkheid niet meer wor
den verlan{J,d. Het geval kan zóó liggen, 
dat alleen bepaalde vormen van schulçl in 
aanmerking komen. Alsdan kunnen bloote 
mogelijkheden, die niet ter sprake zijn ge
komen, buiten beschouwing worden gela
ten. - niet voldoende duidelijke omschrij_ 
ving van de grief in cassatie. ( Afwijkend 
concl. Adv.-Gen.). 2I Juni. 

Mijnwezen. 
- Besluit, houdende wijziging van het Mijn

reglement 1939, Staatsblad No. 568. 
S. G 349. 6 December. Blz. 356. 

Nationale Plan. 
- Beschikking op het beroep van de N.V. 

Bouwgrond Maatschappij "Duynrell" te 
's-Gravenhage in zake het afgraven van 
duinterrein onder Wassenaar. 

S. G 194. II Juni. Blz. 193. 

N aturallsatle. 
- Wet, houdende naturalisatie van Anna 

Maria Joanna Bossers en·19 anderen. 
S. G 292. 26 October. Blz. 287. 

Natuurbescherming. 
- Besluit, houdende nadere regelen nopens 

de taak van de Ministeries van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen en van 
Landbouw, Visscherij en Voedselvoorzie
ning met betrekking tot de zorg voor de 
natuurbescherming. 

Ned. Bank. 
S. G 109. 7 Mei. Blz. 82. 

- Besluit·, houdende nadere voorzieningen 
nopens de deposito's in de Vereen, gde Sta
ten van Amerika van "De Nederlandsche 
Bank N.V."' 

S . G 33. 16 Februari. Blz. 22. 
- Wet, strekkende de in rijksmarken lui

dende bezittingen van De Nederlandsche 
. Bank onder bepàalde voorwaarden te doen 

overgaan op den Staat der Nederlanden. 
S. G 226. 30 Augustus. Blz. 187. 

Notarisambt. 
- Besluit tot nadere wijzig_ing van het Ko

ninklijk besluit van 4 Juni 1878 (S tbl. no. 
81), houdende voorschriften ter uitvoe
ring van arti_kel 14 van de wet op het 
Notarisambt. . 

S. G 106. 2 Mei. Blz. 72. 
- Besluit tot tijdelijke afwijking van het 

Koninklijk besluit van 20 Mei 1933, Stbl. 
No. 292, tot vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur, bedoeld in 
artik~l 73a der Wet op het Notarisambt. 

.S. G 171. 4 Juli. Blz. 123. 
- Wet, houdende voorziening met betrek

king tot de territoriale bevoegdheid van 
enkele notarissen. 

S. G 201. 8 Augustus. Blz. 170. 
Nijverheidsonderwijs. 
- Besluit, houdende voorloopige maatrege

len ter verbetering van de financieele po
sitie van burgerlijk R ijkspersoneel en on- · 
derwijzend personeel. 

S. G 13. 15 Januari. Blz. 12. 
- Besluit, houdende toekenning van het 

-invasievoorschot aan personeel van Nij-, 
verheidsscholen. 

S. G 142. 4 Juni. Blz. 104. 
Octrooiwet. .. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Octrooi

wet art. 43). - Dit beduidt, dat hij die 
de inbreuk op het octrooi pleegde, wist, 
dat hij handeld<! in strijd met het octrooi. 
- De fictie van het 2e lid van art. 43, 
waardoor een bewustheid wordt aangeno
men, onverschillig of dit in werkelijkheid 
h e t geval is , kan niet buiten de wet om 
worden aangenomen. - Het tweede mid
del mist feite/ijken grondslag. - Beslis- • 
sing omtrent de kosten. zo Mei. 

- Wet, houdende voorzieningen op het ge
bied, van den industrieelen eigendom met 
het oog op de buitengewone omstandig
heden, verband houdende met den oorlog. 

S. G 202. 8 Augustus. Blz. 170. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Rv. art. 

59; Octrooiwet artt. 2, 5z, 54). - Een oc· 
trooi mag niet worden verleend voor een 
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wezenlijk ruimere of andere uitvinding dan 
vervat is in de door den aanvrager inge
diende aanvrage. - Indien de Octrooiwet 
dit toch doet, levert zulks niet als zoodanig 
een grond voor nietigverklaring van het 
octrooi op, doch moet slechts de octrooieer
baarhèid van hetgeen wezenlijk in de uit
vinding is gewijzigd of daaraan toege
voegd, worden beoordeeld niet naar het 
tijdstip der aanvrage, maar naar dat waar~ 
op deze wijziging of toevoeging in de aan
vrage is aangebracht. ( Anders concl. Proc.
Gen.). - "Tegenstrijdigheid in 's Hots ar
rest, dat eenerzijds overweegt dat een uit
vinding aanwezig is, gelet op zeker effect, 
doch anderzijds uitspreekt, dat de vraag 
of dit effect zich inderdaad voordoet, irre
levant is. Onbegrijpelijke redengeving, 
weshalve bij gemis van redengeving niet is 
voldaan aan den eisch van art. z68 Grond
wet. - 's Hofs oordeel, dat in het onder
havige geval de toepassing in zeker bedrijf 
geduremde enkele maanden voordat het, 
toch al niet groot, werd .stilgelegd en welk 
bedrijf daarom niet bijzonder de aandacht 
van den vakman trok, niet anticipeerend 
werkt, kan 1J1iet in cassatie worden ge
toetst. - Het laatste middel behoeft geen 
behandeling, omdat, na de gegrondbevin
ding van het vorige middel, de in het mid
del bedoelde vragen weder geheel open
staan. (De Proc.-Gen. acht het middel on
gegrond). - Verwijzing bij cassatie we
gens verzuim van vonnen naar een aan
grenzend Hof, waaraan art. 54, Jid z, Oc
trooiwe.t niet in den weg staat. 

z7 October. 
On1lerscheldlngen. 
- Besluit tot vaststelling van een eereteeken, 

genaamd de Erkentelijkheidsmedaille. 
S. G 29. 9 Februari. Blz. 20. 

- Besluit, houdende nadere voorschriften 
in zake het Vliegerkruis, het Bronzen 
Kruis en het Kruis van Verdienste. 

S. G 8g. 10 April. Blz. 70. 
- Besluit, houdende aanvulling van het 

Koninklijk besluit van 16 Maart 1944, 
Stbl. E 16, betreffende instelling van het 
Oorlogsherinneringskruis. 

S. G 104. 2 Mei. Blz. 81. 
- Besluit, houdende instelling van het Ver-

zetskruis. S. G 107. 3 Mei. Blz. 81. 
- Besluit, houdende nieuwe regelen betref

fende de instelling van een Eerepenning 
voor menschlievend hulpbetoon. 

S. G 199. 2 Augustus. Blz. 169. 
Onderwijs. (llooger) 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over

eenkomstig artikel 13 7 der hooger-onder
wijswet van de afdeeling gymnasium van 
het R.W. Lyceum voor meisjes "Sancta 
Maria", te Haarlem van de "Vereeniging 
van Vrouwen tot bevordering van Huise
lijk Geluk" van de Congregatie van Heijt
huijsen. S. G 35. 23 Februari. Blz. 54. 

- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar
tikel 170 der hooger-onderwijswet van de 
stichting ,,Leidsch Universiteits-Fonds", 
gevestigd te Leiden, als bevoegd om bij de 
faculteit der letteren en wijsbegeerte aan 

de Rijksuniversiteit te Leiden ee~ bijzon
deren leerstoel te vestigen in de taal- en 
volkenkunde van Suriname en Curaçao. 

S. G 75. 29 Maart. Blz. 57. 
- Besluit, houdende wijziging van de tabel, 

bedoeld in artikel 3 van het Koninklijk 
besluit van 7 Juni 1919 (Stbl. no. 313) 
·betreffende vaststelling van een leerplan 
voor de gymnasia. 

· S . G 79. 2 April. Blz. 131. 
- Besluit, houdende ' regelen omtrent de in 

het jaar 1946 te houden eindexamens der 
gymnasia. S. G 80. 2 April. Blz. 132. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over
eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van de afdeeling gymnasium van 
het Nieuwe Lyceum te Hilversum der 
Vereeniging "Het Nieuwe Lyceum", ge
vestigd te Hilversum. 

S. G 127. 15 Mei. Blz. 98. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig 

artikel 1 70 der hooger-ontlerwijswet van 
de stichting "Leidsch Universiteits 
Fonds", gevestigd te Leiden, als bevoegd 
om bij de faculteit der geneeskunde aan 
de Rijksuniversiteit te Leiden een bijzon
deren leerstoel te vestigen in de praeven
tieve geneeskunde. 

S . G 130. 17 Mei. Blz. 99. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over

eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van het R .K ; Gymnasium der On
derwijs_stichting "St. Bernardinus", te 
Heerlen. S. G 178. 9 Juli. Blz. 159. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over
eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van de afdeeling gymnasium van 
,,het Rotterdamsch Lyceum", te Rotter
dam. S. G 179. 9 Juli. Blz. 160. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over
eenkomstig artikel 1 s 7 der hooger-onder
wijswet van de afdeeling gymnasium van 
het Christelijk lyceum te Zeist der Ver
eeniging voor Christelijk Hooger en Mid
delbaar Onderwijs, gevestigd te Zeist. 

S. G 180. 9 Juli. Blz. 160. 
- Besluit tot intrekking van de aanwijzing 

van de Stichting voor Philosophie en 
Para-psychologie als bevoegd om bij de 
~culteit der letteren en wijsbegeerte aan 
de Rijksuniversiteit te Leiden een leer
stoel te vestigen. 

S. G 190. 24 Juli. Blz. 166. 
- Wet tot afwijking van de termijnen, be

doeld in het tweede lid van artikel 199 
van de hooger-onderwijswet ten aanzien 
van de Roomsch-Katholieke Universiteit 
te Nijmegen. 

S. G 228. 30 Augustus. Blz. 198. 
- Besluit tot tijdélijke afwijking van het 

Academisch statuut' in zake candidaats
examens in de rechtsgeleerdheid. 

S. G"":!34. 3 September. Blz. 200. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over

eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van de afdeeling gymnasium van 
het R.-K. Lyceum te Alkmaar der Stich
ting "R.-K. Lyceum onder 'bescherming 
van den H . Petrus Canisius", gevestigd te 
Alkmaar. 

S. G 238. 7 September. Blz. 202 . 
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- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over
eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van de afdeeling gymnasium van 
het St. Thomascollege te Venlo, uitgaan
de van de St. Augustinusstichting_ geves
tigd te Utrecht. 

S. G 239. 7 September. Blz. 202. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over

eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van de afdeeling gymnasium ' van 
"Het Rijnlands Lyceum", te Wassenaar 
van de Stichting "Het R ijnlands Ly
ceum" , gevestigd aldaar. 

S. G 240. 7 September. Blz. ·202. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over

eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van de afdeeling gymnasium van 
het Haagsche Lyceum der Vereeniging 
"Het Haagsch Lyceum" gevestigd te 
's-Gravenhage. 

S. G 241. 7 September. Blz. 203. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over

eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van de afdeeling gymnasium van 
het Prinses Beatrix Lyceum te Glion 
(Zwitserland) van de Stichting "Het Prin
ses Beatrix Lyceum", gevestigd te 's-Gra
venhage. 

S. G 242. 7 September. Blz. 203. 
- Wet tot wijziging van de hooger-onder-

wijswet. · 
S. G 259. 18 September. Blz. 246. 

- Koninklijk Besluit. (Hooger Onderwijs
wet art. 8 auater ) . - De gemeente 0. 
diant als woonplaats in den zin van art. 
Bquater te worden beschouwd, nu de vader 
van dan leerling, voor wien de bijdrage 
over 1945 moet worden betaald, op 22 Jan. 
1944 in het bevolkingsregister van 0. is in
geschreven en op 15 Sept. va:n dat jaar 
daarin noR was-- ingeschreven. Daaraan 
doet niet af, dat deze inschrijving is ge
schied, omdat de vader al-s evacué te 0. 
vertoefde, aangezien er geen afwijkende 
wettelijke bepalingen ten aanzien van een 
zoodanige inschrijving bestaan. Evenmin 
kan op de beoordeeling van deze zaak in
vloed hebben de omstandigheid,---dat de te-

• rugkeer naar de oorspronkelijke woonplaats 
thans plaats vindt, daar voor de bepaling 
van de /§.emeente, welke de bijdrage ver
schuldigd is, over het jaar 1945 de woon
plaats op 15 Sept. 1944 beslissend is. 

19 October. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 170 der hooger-onderwijswet van de 
stichting "Leidsch Universiteits-Fonds", 
gevestigd te Leiden, als bevoegd om bij de 
faculteit der rechtsgeleerdheid aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden een bijzonde
ren leerstoel te vestigen in de sociologie. 

S. G 302. 28 October. Blz. 293. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over

eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van het Gereformeerd gymnasium 
te Leeuwarden. 

S. G 306. 30 October. Blz. 294. 
- Koninklijk besluit. (Hooger Onderwijs

wet art. 8 quater ). - De onderhavige 
leerling heeft op 5 Sept. 1944 met het 

gezin, waartoe hij Behoort, de gemeente S. 
verlaten en is na dien datum niet meer in 
de Remeente terugg,_ekeerd, noch heelt hij 
wederom -na dien datum het openbaar 
gymnasium te G., waar hij stond inge
schreven, bezocht; slechts tengevolge van 
de op ·dien datum heerschende buitenge
wone omstandigheden is iedere kennisge
vinf§. van vertrek achterwege gebleve"n, 
waardoor de schrappinR van den naam 
van dezen leer/in,~ van de lijst van toege
latenen tot het f§.ymnasium vóór den 15 
Sept. I944 niet heeft kurn,en plaats vin
den. Derhalve moet worden aangenomen, 
dat de leerling op I.5 Sept. 1944 in werke
lijkheid niet meer tot de toe-gelatenen tot 
het RYmnasium te G. behoorde. 

.'i November. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 157 der hooger-onderwijswet van de 
afdeeling gymnasium van de Montessori
afdeeling van het Kennemer lyceum te 
Bloemendaal, uitgaande van de Vereeni
ging "Kennemer Lyceum". gevestigd al-
daar. · 

S. G 312. 5 November. Blz. 308. 
- Besluit tot wijziging van het Academisch 

Statuut (studie in de psychologie). 
S . G 325. 21 November. Blz. 327. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over
eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van de afdeeling gymnasium vat\. 
het St. Bonifacius Lyèeum der "St. Boni
facius-Vereeniging", gevestigd te Utrecht. 

S. G 314. 26 November. Blz. 326. 

OndenvUs, (Middelbaar) 
- Besluit, houdende wijziging van de tabel, 

bedoeld in artikel 2 van het Koninklijk 
besluit van 27 Mei 1937 (Stbl. no. 363). 

S. G 76. 2 April. Blz. 73. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

dè tabellen voor de hoogere burgerschool, 
bedoeld in artikel 2 van het Koninklijk 
besluit van 15 Maart 1923 (Stbl. no. 75). 

S. G 77. 2 April. Blz. 129. 
- Besluit, houdende regelen omtrent de in 

het jaar 1946 te houden eindexamens der 
hoogere burgerscholen. 

S. G 78. 2 April. Blz. 130. 
- Besluit tot afwijking van de program

ma's voor de examens, vermeld in artikel 
55, tweede lid, der middelbaar-onderwijs
wet, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
9 Maart 1938 (Stbl. no. 363), zooals dat 
besluit is gewijzigd. 

S . G 81. 2 April. Blz. 133. 
Onderwijs. (1 .ager) 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

z920 art. 72). - Gelet op de zeer bijzon
dere omstaqdigheden, waaronder ons land 
tijdens de bezetting verkeerde, is het niet 
gerechtvaardigd, het appelleerend school
bestuur, dat te goeder trouw in de ver
onderstelling kan hebben geleefd, dat het 
niet raadzaam was, in dien tijd een aan
vrage tot medewerking in te dienen en te 
gelegener tijd de aanvrage nog zou kun
nen worden ingezonden, de medewerking 
in dezen te onthouden, en dit te minder 
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nu het gemeentebestuur achteraf heeft 
verklaard tegen een gunstige beslissing in 
dezen geen bezwaar te hebben. Er zijn 
mitsdien termen, hier een geval van hooge 
uitzondering aanwezig te achten, waarin, 
al betrof het geen spoedvoorziening, het 
gemeentebestuur toch de aanvrage tot 
medewerking met betrekking tot de reeds 
tot stand gekomen verandering van in
richting in behandeling had behooren te 
nemen. 13 Februari. 

- Konillklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 103 j 0

• art. 28). - In de toe
passing, door den Secr.-Gen. van het voor
malig Dep. van Opvoeding, Wetenschap 
en Kultuurbescherming gegeven aan art. 
28 ten aanzien van de in art. 97 bedoelde 
rijksvergoeding, kan geen aanleiding wor
den gevonden om voor de berekening van 
het voorschot, bedoeld in art. 103 zesde 
lid van de duidelijke bewoordingen van 
art. 28 af te wijken. Derhalve mag bij het 
bepalen van het voorschot niet met een 
grooter aantal kinderen worden gerekend 
dan op de in art. 28 genoemde data als 
werkelijk schoolgaand bekend stond. 

2 April. 
- Besluit, houdende nadere regelen om

trent de verbindende kracht van maat
regelen op het gebied van het lager on
derwijs, genomen tijdens de bezetting. 

S. G 94. 20 April. Blz. 74. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 30 Augustus 1945, no. 37, 
Ned. Stct. van 13 September 1945, no. 67, 
houdende regeling van de rechtspositie 
van leerkrachten, die zich ter beschikking 
stellen van de Nationale Commissie tot 
uitzending van Nederlandsche kinderen 
1945. S. G 102. 29 April. Blz. 80. 

- Wet tot verlenging werkingsduur Regle
ment voorloopige pensionneering onder
wijzers. S. G 136. 29 Mei. Blz. 102. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 10 September 1923 (Stbl. no. 
434), tot regeling van het eindexam.en der 
kweekscholen voor onderwijzers en onder
wijzeressen. 

S. G 138. 3 Juni. Blz. 135. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 23 Augustus 1933 (Stbl. no. 
455), tot vaststelling van de Regelen voor 
de Rijkskweekscholen voor onderwijzers 
en onderwijzeressen. 

S. G 139. 3 Juni. Blz. 135. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 23 Augustus 1933 (Stbl. no. 
456), tot vaststelling van de regelen en 
voorwaarden voor het verleenen van een 
Rijksbijdrage aan gemeentelijke en bij
zondere kweekscholen en tot regeling van 
de gevolgen van het aan die kweekscholen 
af te leggen eindexamen. 

S. G 140. 3 Juni. Blz. 136. 
- Besluit, houdende toekenning eener bij

zondere uitkeering aan de onderwijzers bij 
het lager onderwijs. 

S. G 197. 1 Augustus. Blz. 168. 
- Besluit, houdende de toekenning van het 

z.g. invasievoorschot aan de onderwijzers 

bij het lager onderwijs. 
S. G 198. 1 Augustus. Blz. 169. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 72). - De door het schoolbe
stuur Revraagde medewerking betreft niet, 
althans niet in de eerste plaats, herstel van 
het onderwerpelijke speelterrein wegens 
gebreken, door het gebruik of onvoldoend 
onderhoud ontstaan, doch veeleer herstel 
van een bij den aanleg begane, nimmer af
doende verholpen, constructiefout. In ver
band hiermede is deze voorziening aan te 
merken als een verandering van inrichting 
in den zin van art. 72. Evenwel dient de 
gevraagde medewerking te worden be
perkt. 7 September. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 97). - Door art. 1, lid 'z, van de 
beschikking van de Secr.-Gen. van Binn. 
Zaken en van Financiën van 6 April ,944 
(Stct. 1944 no. n) is de toelage van 6 %, 
bedoeld in art. 1 der beschikking van ge
noemde Secr.-Generaal van 27 Dec. 1940 
(Stbl. no. S 432), gewijzigd bij art. 4 van 
de beschikking van 28 Nov. 1941, onge
wijzigd gehandhaafd. Deze toelage wa.s 
aus ook voor 1944 gebonden aan de grens 
van f 2000. De in het beroepschrift be
doelde grens van f 2640 voor gehuwden 
en eenige kostwinners heelt slechts be
trekkinR op de bij de eerder genoemde 
beschikking toegekende toelage van 10 %. 

10 Sept.ember. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. !i!i quater). - Terecht is in het 
onderhavige geval art. 5.'i quater-toegepast, 
:nu ten aanzien van de onderwerpelijke 
openbare school toepassing is gegeven 
aan art. _,;6, 2e lid, krachtens hetwelk in 
bijzondere Revallen RijksverRoeding voor 
boventallige leerkrachten kan worden 
verleend, en in verband hiermede, ter ver
zekering van behoorlijk onderwijs aain 
deze acht klassen omvattende school, een 
tweede locaal in gebruik is t1enomen, als 
gevolg waarvan de exploitatiekosten bo
ven het redelijke zijn gestegen, terwijl 
bovendien de post voor leermiddelen en 
schoolbehoeften meer dan verdubbeld is. 

,o September. 
- Koninklijk Besluit. (La ger Onderwijs

wet 1920 art. _,;,; quater ). Na 
.bevrijdinA is de eenige openbare school in 
de gemeente nog steeds niet heropend in 
verband met het feit, dat de ouders weige
ren hun kinderen aan het naar hun mee
ning niet langer te handhaven hoofd dier 
school toe te vertrouwen. en het is niet te 
voorzien of en wanneer die heropening zal 
geschieden. Onder deze omstandigheden 
moet worden aangenomen dat deze school 
voor wat betreft het jaar 1946 in bijzondere 
omstandigheden verkeert, •die toepassing 
van art . . 'i.'iquater wettig.en. Aan die toe
passing staat niet in, den weg, dat ook de 
school van appellant in moeilijke omstan
digheden verkeert en in 1946 de noodzake
lijke uitgaven voor deze school hooger dan 
norm~/ zijn. 5 October. 
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- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 10 September 1923 
(Staatsblad no. 435), tot regelin'g van den 
omvang en van de wijze van afneming van 
het examen ter verkrijging van de akte van 
bekwaamheid ~s hoofdonderwijzer. 

S; G. 28g. 19 October. Blz. 286. 
- Besluit tot intrekking van het besluit van 

den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming van 12 Febr. 1945, be
treffende het toekennen van periodieke sa
larisverhooging aan de(n) onderwijzer(es), 
die na het bereiken van den 21-jarigen 
leeftijd voor het eerst voor vast wordt aan
gesteld. 

S. G 303. 28 October. Blz. 293. 
- Koninklijk Besluit. ( Lager Onderwijswet 

I 920, art. IOI ter). - Een verzoek als be
doeld in art. IOiter ze Jid had in casu moe
ten zijn ingediend vóór I Mei I945. Een 
beroep tegen een niet-ontvankelijkver- · 
klaring wegens overschrijding van dezen 
termi}n op d,rond van de toen ter tijd heer
schende oorlogsomstandigheden gaat niet 
op, aangezien zelfs de verzending van het 
verzoekschrift pas op 20 Aug, I945 ol la:ter 
is geschied, terwijl volp_ens art. 4 van het 
,tehandhaalde Eerste Uitv.-besl. van den 
S.-G. van Justitie ingevolge Verord. no . . 
I3/z940 d.d. I8 Juni I940 slechts rekening 
mag worden gehouden met het niet in acht 
neme/n van termijnen, welke in redelijk
heid niet konden of kunnen worden inacht
genomen, en in casu niet is vol te houden, 
dat de in art. Ioiter Ie lid genoemde ter
mijn niet in acht kon worden geinomen. -
Indien het d .d. 20 Aug. I92/5 of later ·aan 
den Min. van 0., K. en W. vèrzonden 
schrijven moet worden opgevat als een be
roep tegen de beslissing van Ged. State•n 
van IS Juli I945 is dit beroep ten onrech
te bij dezen Minister ingesteld aangezien 
het ingevolR,e art. I7 bij de Kroon had be
hooren te worden ingesteld, terwijl het bo
vendien in dit geval niet binnen den tere 
mijn van w vrije dagen, vermeld in het 2e 
Jid van dit art. is ingf$teld. I9 October. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
I920 art. 83). - De strekking van art. 83 
lid 5 brengt mede, dat deze bepaling 
slechts v-an toepassing is op gebouwen, ten 
aanzien van welke bij de stichting van de 
zijde der gemeente overeenkomstig de artt. 
72-76 medewerking is verleend. Nu een 
zoodanige medewerkinR achterwege i.s ge
bleven, kan in het onderhavige geval een 
beslissinR in den zin van art. 83 lid 5 door 
Ged. Staten niet worden gegeven. 

5 November. 
- Koninklijk Besluit. (Lager Onderwijswet 

IQ2Q art. 22 bis j 0
• art. I9). - Nu de Raad 

uitdrukkelijk ontkent, dat zijn besluit tot 
opheffing van de q. 1. school mede zou in
houden een beslissing als bedoeld in art. 
22bis 2e Jid, zooals Ged. Staten hebben 
verondersteld, moet worden aangenomen, 
dat een zoodanige beslissing door den Raad 

inderdaad niet is genomen. Hieruit volgt 
echter, dat het door den Raad op grond 
van art. 22 bis Ie Jid genomen besluit tot 
opheffing voorbarig is, aangezien een zoo
danig besluit i.v.m. het 2e -lid eerst mag 
genomen worden binnen een maand, nadat 
door Ged. Staten of de Kroon is beslist, 
dat de instandhouding niet ingevolge art. 
I9 wordt gevorderd. Derhalve was ook 
voor een beslissing daaromtrent door Ged. 
Staten nog R,een plaats. Anderzijds is het 
raadsbsluit zij het ook op anderen grond, 
door Ged. Staten terecht niet goedgekeurd. 

9 November. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet La
ger-Onderwijs I920 artt. 73, 79, 82). - In 
het onderhavige geval is art. 79 L. O.-wet 
I920 niet voor "overeenkomstige toepas
si:ng" ( art. 82) vatbaar. Van vervaIIen van 
de waarborgsom kan dus geen sprake zijn. 

29 November. 

- Arrest va~ den Hoogen Raad . ..(Rv. artt. 
343-358; Wet Lager Onderwijs I920 {lrt. 
73-79). - Het middel, er van uitgaande 
dat de Sohoolver. bij haar aanvrage heeft 
nagelaten een opgave over te leggen van 
het aantal leerlingen "waarvoor de school 
volgens de opgave, bij de aanvrage over
gelegd bestemd was" mist feitelijkengrond
slag, omdat het. Hof feitelijk heeft vast
gesteld, dat in de aanvrage als dat getal 
was bedoeld en er uit is gelezen het pro
duct van het opgegeven maximum getal 
leerlingen, dat per klasse zal worden toe
gelaten ( n.l. 36) en het opgegeven getal 
klassen ( n.l. 8), dus 228, en dat derhalve 
de aanvrage die opgave iáhield. - Het 
Hof mocht beslissen, dat de Sohoolver. bij 
haar aanvrage het getal leerlingen, voor 
wie de school bes_temd wa:s, wèl heeft op
gegeven, hoewel de Schoolver. bij haar 
hooger beroep geen griel had ingebracht 
tegen de beslissing der Reëhtb., ·dat de 
Schoolver. bij haar aanvrage die opga,ve 
niet heelt gedaan. Het Hof toch had mede 
te letten op een door de gemew,te in hoo
ger beroep aangevoerden grond betreffend 
de uitlegging der aanvrage ( welke ook in 
eersten aal'lleg reeds was aangevoerd 
maar door de Rechtb. verworpen)

1 
tot 

steun van de beslissing der Rechtb. dat, bij 
het ontbreken van een afzonderlijke op
gave, als het aantal, waarvoor de school be
stemd was, mocht worden aangenomen 288, 
al te leiden uit de gedane opgaven. 

29 November. 
- Koninklijk Besluit. (Lag,,r Onderwijswet 

I920 art. I9 j 0
• art. 22 bis). - Terecht is 

door Ged Staten verklaard, dat de instand
houdrng der openbare lagere school wordt 
gevorderd en is c:(oor hen goedkeuring ont
houden aan het raadsbesluit tot opheffing 
der school, nu de ouders van I2 leerplich
tige kinderen verlangen, (waarbij onver
sohiIIig is welke beweegredenen de ouders 
tot hun verklaring hebben gebracht), en 
niet is getroffen een der maatregelen be
doeld ,in art. I9. 3 December. 
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- Koninklijk Besluit. (Lager Onderwijswt;t 
z920 art. z7 j 0

• art. 23). - Wel heeft de 
Raad B. en W. gemachtigd tot het instel
len van beroep, vóór hij had kunnen ken
nisnemen van het besluit van Ged. Staten 
doch daar goedkeuringsbesluiten nitJt met 
redenen plegen te worden omkleed, be
stond er voor den Raad geen aanleiding om 
rekening te houden met de mogelijkheid, 
dat door het besluit van Ged. Staten voor 
hem een ander Jicht op de zaak zou {vorden 
geworpen, zoodat de Raad bevoegd was 
om bij voorbaat te beslissen, dat zijn be
zwaren in ieder geval tot in de hoogste in
stantie zouden worden kenbaar gemaakt. 
- Tegen de voorgenomen stichting van 
een school te S . bestaat geen be'ZWaar, nu 
deze gemeente als centrum van buS- en 
tramlijnen bij uitstek geschikt is voor het 
vestigen van een school voor u .l.o. en moet 
worden aangenomen, dat er zoowel voor 
deze school als voor die · te H., welks ge
meentebestuur tegen de stichting bezwa
ren had ingebracht, plaats is. 

6 December. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 15 Januari 1946, Staatsblad 
No. G 13, houdende voorloopige maatre
gelen _ ter verbetering van de financieele 
positie van burgerlijk Rijkspersoneel en 
onderwijzend personeel. 

S. G 362. 14 December. Blz. 361. 
Ongevallenverzekering. 
- Wet, betreffende ongevallenverzekering 

van werknemers, die bij hun arbeid in 
ernstige mate aan het gevaar bloot staan 
te .worden getroffen door ongevallen, .wel
ke als gevolg van oorlogshandelingen 
plaats hebben. 

S. G 46. 1 Maart. Blz. 41. 
- Wet, betreffende ongevallenverzekering 

van in Nederland wonende werklieden, die 
in Duitschland werkzaam zijn. 

S. G 209. 14 Augustus. Blz.174. 
Ongevallenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Ongeval

lenwet z92z art. 95). - Het verschil tus
schen de huidige regeling van dit verhaal 
en de regeling daarvan vóór de wetswijzi
ging van z92z is hierin gelegen, dat des
tijds, toen de verhaalsvordering gegoten 
was in den vorm van een subrogatie, de 
R.V.B. kon vorderen de posten, die deel 
uitmaakten van de burgerrechtelijke scha_ 
devordering, zij het met ,,het verzekerde 
bedrag" als grens van de vordering in haar 
geheel, terwijl thans de verhaalsvorderil'lg 
een zelfstandige vordering is, die niet is 
beperkt tot de posten der burgerrechte
lijke vordering, doch, wat haar bedrag be
treft, begrensd' wordt" door het totale be
drag, hetwelk door den aansprakelijken 
persoon krachtens het gemeene recht ver
schuldigd is. - De risicodrager kon dus 
mede vorderen de begrafeniskosten en de 
contante waarde van aan de weduwe van 
den verzekerde toegekende rente, ook 
voorzO"ver deze een tijdvak betreft, waar
in de weduwe niet meer door den verze-

---=
kerde zou zijn onderhouden, doch het to-
tale beqrag der vordering mag hetgeen de 
aansprakelijke persoon ingevolge het ge
meene recht verschuldigd is, niet te boven 
gaan. - Anders conclusie Adv.-Gen. Wijn
veldt. 23 Juli. 

- Wet, houdende wijziging der Zeeongeval
lenwet 1919 en van artikel 12 der Onge
vallenwet 1921. 

S. G 255. 18 September. Blz. 242 . 
- Wet tot wijziging der Invaliditeitswet, der 

Ongevallenwet 1921, der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1q22, der Ziektewet en 
der Kinderbijslagwet. 

S . G ~q7. 27 December. Blz. 439. 
Onteigeningswet. 
- Wet, tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en an.dere zakelijke rechten in 
de gemeente Vlaardingen, noodig voor en 
t en behoeve van de berging van de on
derhoudsbaggerspecie der gemeente Rot
terdam. S. G 66. 22 Maart. Blz. 52. 

- Wet, tot verklaring van het algemeen 
nut der onteigening van perceelen, erf
dienstbaarheden en andere zakelijke rech
ten in de gemeente Breda, noodig voor 
den bouw van een zuiveringsinstallatie 
voor het afvalwater dier gem~ente. 

S . G 68. 22 Maart. Blz. 52. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteige 

ningswet artt. 40 en 42, Vervreemdings
besluit niet-landbouwgronden [onroerende 
zaken] art. 5). - De beantwoording der 
vraag, welk bedrag ingevolge eerstgenoemd 
Besluit bij verkoop van het goed daarvoor 
ten hoogste had crngen worden bedongen, 

· is overgelaten aan de volgens art. 5 be-
voegde autoriteit, naar wiens beslissing 
daaromtrent de rechter zich moet gedra
gen. - Nu de som, welke het goed bij 
verkoop ten hoogste had mogen opbren
gen, ingevolge art. 5, is vastgesteld op een 
bedrag, hetwelk de Rechtb. als hoogste 
toelaatbare tegenprestatie heeft aangeno
men, is dit laatste bedrag niet te hoog 
berekend en kan he middel t.a.v. dit punt 
niet tot cassatie leiden. - De grief dat de 
Rechtb. de aan den huurder toekomende 
vergoeding heelt bepaald naar den bij de 
huurovereenkomst van 20 Juni z940 be
dongen jaarlijkschen huurprijs van f 960 
en niet naar den op 9 Mei z940 gelden
den, !ageren huurprijs, gaat niet op, nu 
moet worden aangenomen, dat indien par
tijen of een hunner daartoe een verzoek 
hadden gedaan, het prijzenburéau den 
huurprijs op f 960 per jaar zou hebben 
vastgesteld. 9 April. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten in 
de gemeente Roermond, noodig voor en 
ten behoeve van den aanleg eener nieuwe 
algemeene begraafplaats. 

S. G 294. 28 October. Blz. 289. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Grondwet 

artt. zz2-z25; Onteig.wet art. 22, Ver
vreemdingsbesluit niet-landbouwgronden 
49/z42 art. 5; Besluit Bezettingsmaatrege-
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ien, E 93, art. 18) ., - Nu tengevolge van 
den oor/op_ de gezamenlijke uitoefening 
van de wet~evende -macht door de Konin
gin en de Staten- Generaal niet mogelijk 
was, was de Kroon bevoegd tot het uit
vaardigen van maatrep_elen van wetp_eving, 
voorzoover zulks, zonder dat het herstel 
van de samenwerking tusschen de Kroon 
en de Staten-Generaal kan worden afge
wacht, door de omstandigheden · geboden 
is. - De beslissinp_ of deze gebodenheid 
bestaat, betreft een vraag van beleid, die 
niet is ter beoordeeling van den rechter; 
deze zou slechts aan een zoodanigen maat
regel van wetp_evinp_ verbindende kracht 
mop_en ontzetten, voorzoover die geboden-

. heid niet aanwezip_ kan zijn geweest. -
Aan het Besluit bezettingsmaatregelen (E 
91) kan verbindendheiä niet worden ont
zegd. - Adv.-Gen. Rombach: De rechter 
heelt alleen te beoordeelen of de feitelijke 
voocwaarden voor de dictatoriale periode 
vervuld waren. - Ook indien de onteigen
de partij het in art. 22 Onteig.wet bedoelde 
aanbod heelt aangenomen, moet rekening 
worden p_ehouden met de inóevolge art. 5 
Vervreemdinp_sbesluit onroerende zaken 
door den Directeur-Generaal p_edane vast
stelling. - Compensatie van kosten. 

30 October. 
- Arrest van den Hoo/i;en Raad. (Onteig.

wet art. 40; Vervreemdingsbesluit onr. za
ken art. 2). - Onteigening in het belang 
der volkshuisvesting. Waarde van het ont
eigende. Bouw-ex ploitatierekening. Prijs
stijging sinds 9 Mei 1940 en i.v. m. het 
Vervreemdingsbesluit onroerende zaken: 
heeft de Rechtb. zich aan artt. 2 en 5 ge
houden? (H. R. en Adv.-Gen. in verschil
lenden zin). Kosten van den aanleg van 
groenstrooken en plantsoenen. Rentever
lies over hef in den grond gestoken kapi
taal; rentevoet. 30 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteige
ningswet art. _,;4a; Vervreemdingsbesluit 
niet-landbouwgronden 49/,942 art. 9). -
Voor de berekeninp_ van de schadeloosstel-

-· ling is beslissend de toestand op het oogen
blik, waarop de eigendom aan de onteigen
de partij ontnomen wordt. - Dit beginsel 
heeft p_een verandering ondergaan door de 
regeling van de voorloopige inbezitneming. 
- Niet-toepasselijkheid van art. 9 Ver
vreemdingsbesluit onroerende zaken. 

31 October. 
- Arrest van den Hoogen Raad (Onteig.wet 

artt. 2, 52, 73-76; Rv. artt. 250--26 3 ) . -
Vorderinp_ van den Burp_emeester, die ont
eip_ende en in bezit nam krachtens art. 73 
Onteig.wet, tot vanwaardeverklaring van 
zijn aanbod aad' den onteigenden beklem
den meier, subs. tot benoemlng van des
kundigen ter begrootinp_ van de schade. 
Eisch van den onteigende in reconventie 
tot handhavinp_ in het volle i;enot van het 
beklemrecht c. a. Benoeming van deskun
dip_en door de Rechtbank en ontzegging 
van den eisch in reconventie. Niet-ontv an
kelijkverklaring van den bklemden meier 

in zijn hooger beroep van dit vonnis. -
Het standpunt dat de bepalingen van het 
gemeene recht op gedingen van onteigening 
toepasselijk zijn voorzoover daarvan niet 
uitdrukkelijk bij de O .W. wordt afgeweken, 
is onjuist, daar zoodanige afwijking ook 
zonder uitdrukkelijke verweiding uit het 
stelsel der wet kan voortvloeien. - De 
O .W . kent niet hooger beroep van het von
nis, waarover art. 27 handelt. - De voor
schriften van titel 1 gelden, voorzoover zij 
strooken met de bepalingen betreffende de 
in Titel III behandelde nood-onteigening, 
ook voor deze onteigenink - Nu het voor 
de Rechtbank gevoerde ,Jeding (in cassa
tie) naar zijn onderwerp met het _geding 
van art. 74 overeenstemt, mag de omstan
digheid, dat niet de onteigende, doch de 
onteigenaar de vordering heeft ingesteld, 
niet tot de gevolgtrekking leiden, datditge
dinp_ niet gelijk zou zijn aan het bij dat 
artikel bedoelde. Hooger beroep uitgeslo
ten. (Anders concl. Adv.-Gen.). - Het Hof 
heeft e,chter voorbijgezi~n, dat op de re
conv. vorderinp_ naar haar strekking de 
voor onteigeningsgedingen geldende pro
cessueele bepaljngen, voorzoover afwij
kend van het gemeene recht, met inbegrip 
van art, 27, niet toepasselijk zijn. - De 
procesgang in onteip_eningsgedingen laat 
niet toe daarbij een eisch in reconventie in 
te stellen. Eischer in zijn reconv. eisch niet
ontvankelijk verklaard. 13 November. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten in 
de gemeente Achtkarspelen, noodig voor 
en ten behoeve van den aanleg eener nieu
we bijzondere begraafplaats. . 

S. G -~56. 13 December. Blz. 360. 
Oorlogsschade. 
- Beschikking van den Minister van Fi

nanciën, houdende betaalbaarstelling van 
bijdragen wegens schade aan roerende goe
deren, behoorende tot een bedrijf. (Vierde 
Uitvoeringsbeschikking Besluit op de Ma_ 
terieele Oodogsschaden 1945). 

S. G 166. 2 Juli. Blz. u8. 
Paspoorten. 
- Besluit tot intrekking van het besluit 

van 22 Januari 1943, Stbl. no. D 3, hou
dende vrijstelling van kanselarijrechten 
voor afgifte of verlenging van paspoorten 
ten behoeve van met name aangewezen 
personen. 

S. G 133. 21 Mei. Blz. 101. 
P ensioenen en wachtgelden. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. (Pensioenwet -1922 art. 40). -
Overschrijding van den te·rmijn van drie 
maanden, bij het eerst,e lid van art. 40 der 
P. W. 1922 (S. 240) gesteld voor het ver
zoek tot inkoop van aijdelijken diensttijd. 
Klager moet hebben geweten, dat hij m. 
i.v. 15 November 1937 ambtenaar was 
geworden in den. zin dier wet. Het nalaten 
van de gebruikelijke toezending van for
mulieron voor inkoop door het Departe
ment, waarbij hij werkzaam was, kan bui-
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ten beschouwing blijven, aangezien deze 
toezending niet door eenige wetsbepaling 
wordt voorgeschreven en de belangheb
benden, ook al worden zij niet uitdruk
kelijk op hun recht tot inkoop gewezen, 
zelf verantwoordelijk zijn voor het tijdig 
geldend maken hunner rechten. 

29 Januar-i. 
- Besluit tot opheffing van de tijdelijke 

korting, welke bij Koninklijk besluit van 
7 November 1933 (Stbl. no. 580) - aan
gevuld bij Koninklijk besluit van 15 De
cembe·r 1938 (Stbl. no. 141) - werd ge
legd op de. honoraria en vergoedingen be
doeld in artikel 23 van het Koninklijk 
besluit van II Juli 1922 (Stbl. no. 444), 
sindsdien gewijzigd. 

S. G 58. 6 Maart. Blz. 46. 
- Besluit, tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk Besluit van 19 October 1929 
(Stbl. no. 463), houdende nadere herzie
ning van de bezoldigingen en de samen
stelling van het personeel van de Directie 
der Indische Pensioenfondsen. 

S. G. 71. 25 Maart. Blz. 52. 
- Wet tot wijziging en aanvulling van de 

Pensioenwetten voor de zee- en land
macht, Stbl. 1922, nos. 65 en 66, van de 
Militaire Weduwenwet 1922, van de Pen
sioenwet voor het personeel der Konink
lijke marinereserve, Stbl. 1923, no. 355, 
van de Pensioenwet voor het reserve-per
soneel der landmacht, Stbl. 1923, no. 356, 
alsmedr, van de wetten van 31 December 
1935, Stbl. nos. 825 en 826. 

S. G 121. II Mei. Blz. 92. 
- Koninklijk Besluit. (Wet van 28 Mei r925 

S. 2r6 artikel LXXXVII). -Appellanten, 
vanwege den bezetter ont.slagen als kader
leden van den Ned. Arbeidsdienst, zijn 
niet in vasten dienst aangesteld. Zij kun
nen dan ook naar billijkheid geen aan
spraak op wachtgeld maken, ook hierom 
,iiet, daar in het algemeen voor het toe
kennen van wachtgeld slechts reden be
staat, indien de betrekking _langer dan vijl 
jaren heeft geduurd. 3 Juru. 

- Besluit, houdende tijdelijke verhooging 
van het bedrag van het uitgesteld pen
sioen, als bedoeld in het eerste en vierde 
lid van artikel 3 van het Koninklijk be
sluit van 3 Augustus 1922 (Stbl. No. 479) , 
tot regeling van de toekenning van wacht_ 
geld aan burgerlijke Rijksambtenaren. 

S. G :.21. 28 Augustus. Blz. 185. 
- Wet, houdende voorziening met betrek

king tot eenige bezettingsregelingen in 
zake pensioen. 

S. G 293. 26 October. Blz. 288. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad vain 

Beroep. ( Ambtenarenwet r929 artt. 3 en 
zr6, Pensioenwet r922 art. r25). - Tegen 
een besluit tot toepassing van de artt. 116, 
u9 en r20 der Ambtenare:nwet 1929 staat, 
ook als de Pensioenraad het openbare li
chaam is, dat tot inhouding op pensioen 
overgaat, beroep open op den ambtenaren
rechter. De opsomming van gevallen, 
waarin de rechtsgang.volgens de Pensioen-

wet 1922 kan worden gevolgd, is in art. 
125 dier wet limitatief gegeven. 

28 October. 
- Besluit tot vaststelling van een bijzondere 

regeling in zake toekenning van wachtgeld 
aan enkele ambtenaren van het Rijksinsti
tuut voor Brandstoffeneconomie. 

S. G 324. 20 November. Blz. 384. 
- Wet tot wijziging van artikel 36 der Pen

sioenwet 1922 (Staatsblad no. 240) . 
S. G .BS· 23 November. Blz. 337. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 24 Maart 1923 (Staats_ 
blad no. 108), tot vaststelling van een al
g~meenen maatregel van bestuur, als be
doeld in artikel 49 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad no. 240). 

S. G 369. 19 December. Blz. 376. 
PersbesluJt. 
- Wet, betreffende verlenging váh den wer

kingsduur van het Tijdelijk Persbesluit 
1945. 

S. G 402. 28 December. Blz. 444. 
Plaatsingsbesluit. 
- Besluit, houdende regelen met betrekking 

tot de vervulling van vacatures en nieuw 
ingestlede betrekkingen in burgerlijken 
Rijksdienst. (Plaatstingsbesluit 1946). 

Politie. 
S . G 368. 18 December. Blz. 374. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. (Gemei:mtewet art. 224; Buiten
gewoon Politiebesluit E 123 art. r), - Op 
31 October r945 was het Amsterdrunsche 
Politiecorps geen staats-, maar gemeente
politie. Niet de (waarn.) Hoofdcommis
saris van politie, doch de Burgemeester 
van Amstèrdam was bevoegd tot het·geven 
van ontslag aan de agenten en brigadiers 
van politie: 8 Juli . 

- Besluit, houdende vaststelling van het 
Tijdelijk Politiekostenbesluit 1946. 

S . G 3II. 4 November. Blz. 302. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep (Politiebesluit 1945 artt. 3 en 4). 
- De burgemeester van M. was, mede 
krachtens het bepaalde bij art. 3, aanhef 
en onder b, van het Politiebesluit 1945, op 
26 April 1946 het bevoegde orgaan voor 
het verleenen van ontslag aan een agent 
van politie dier gemeente. - Het ambte
narenreglement gemeentepolitie van M. is 
met krachteloos geworden ingevolge het 
Palitiebesluit 1945 of een ingevolge dat 
Besluit uitgevaardigd rechtsgeldig voor
schrift. . 25 November. 

- Besluit, houdende vaststelling van het 
Rangenbesluit Politiepersoneel. 

S . G 339. ::io November. Blz. 348. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. (Gemeentewet art. 224; Besluit 
Bezettingsmaatregelen art. 21; ' Politiebe
sluit 1945; Besch. Min. v. Binn. Zaken 21 
Dec. 1945 ( gemeentepolitie), Ambtena
renwet 1929 art. 105; Alg. Rijksambtena
renreglement art. 98). - De beschikking 
van den Minister van Binnen/. Zaken ( 21 
Dec. 1945, N . Stct. 28 Dec. 1945) betr. de 
gemeentepolitie mist rechtskracht, want is 
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niet uitgevaardigd door de in a,·t. 4, lid z, 
van het Politiebesluit 1945 aangewezen 
autoriteit, de Kroon. Zoç,lang de in dit ar
tikel bedoelde regelen niet zijn gegeven, 
moet worden aangenomen, dat voor de ge
meentepolitie de bepalingen, welke voor
dien hadden gegolden, van kracht zijn ge
bleven. Een plaatselijke regeling, ofschoon 
door de V.erord. Organisatie P.olitie ( 147/ 
1942) van haar kracht beroofd geweest, 
heeft bij .de bevrijding in Mei 1945 ( 's
Gravenhage) haar kracht herkregen uit 
hoofde van analogische toepassing van art. 
21 Besluit Beiettingsmaatregelen. - Ont
slag wegens onbekwaamheid of ongeschikt
heid van een ambtenaar kan slechts wor
den gegeven, als daarvan bepaaldelijk is 
gebleken en niet reeds indien slechts niet 
voldoende waarborg aanwezig wordt ge
oordeeld, dat de politie-ambtenaar kan 
worden geacht in alle opzichten een vol
waardig politie-ambtenaar te zijn. - Eet) · 
bevel tot hervatting van het onderzoek 

, met aanwijzing van personen als getuigen 
is niet een vonnis, waartegen c .q. tegelijk 
met het eindvonnis hooger beroep zou kun
nen worden ingesteld. 30 December. 

Politieke delinquenten. 
- Besluit, houdende vaststelling van nadere 

regelen omtrent de ontzetting van en het 
herstel in rechten van pqlitieke delinquen_ 
ten. (Regeling ontzetting rechten). 

S. G 2 18. 23 Augustus. Blz. 181. 
Posterlj en giro. 
- Besluit, betreffende den geldigheidsduur 

van bijzondere postzegels voor sociale en 
cultureele doeleinden. 

S. G 93. 20 April. Blz. 62. 
- Besluit, betreffende de verkrijgbaarstel

ling van postzegels met de beeltenissen 
van Hare Koninklijke Hoogheden Prinses 
Beatrix. Prinses Irene en Prinses Mar
griet. S. G 156. 25 Juni. Blz. n5. 

- Besluit, houdende vaststelling van het 
Organiek Besluit P.T.T. 1946. 

S. G 177. 9 Juli. Blz. 155. 
- Besluit, houdende aanwijzing van de 

stukken, welke in geval van oorlog, oor
logsgevaar of andere buitengewone om
standigheden onder vrijdom van port kun
nen worden verzonden. 

S. G 200. · 6 Augustus. Blz. 170. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Postbesluit 1925 (Stbl. no. 396) en van 
het Pakketpostbesluit (Stbl. 1919 no. 574). 

S. G 279. 10 October. Blz. 272. 
- Besluit, houdende bepalingen betreffende 

het postverkeer met Nederlandsch"lndië, 
Curaçao en Suriname en met het buiten
land. · (Internationaal Postbesluit 1946). · 

S. G 280. 10 October. Blz. 274. 
Provinciaal bestuur. 
- Besluit, houdende wijziging van de Ko

ninklijke· besluiten van 12 December 1917 
(Stbl. no. 692), vim 26 Mei 1922 (Stbl. 
no. 382), van 27 Augustus 1928 (Stbl. no. 
35I) en van het Koninklijk Besluit van 
28 Februari 1938 (Stbl. no. 343) tot uit
voering van onderscheidene artikelen der 
kieswet, der provinciale wet en der ge-

meentewet. 
S. G 65. 15 Maart. Blz. 49. 

- Wet, tot regeling van de rechtspositie 
van eenige bu'rgerlijke gezagsdragers en 
van de leden der Tweede Kamer der 
Staten-Generaal in verband met de be
zetting. S. G n2. II Mei. Blz. 85. 

- Besluit, houdende voorschriften omtrent 
de uitbetaling van uitkeeringen ingevolge 
de Wet reéhtspostie burgerlijke gezagsdra
gers en leden Tweede Kamer van 11 Mei 
1946, Staatsblad No. G II2. 

S. G 304. 29 October. Blz. 294. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

Gedeputeerde Staten van Zuidholland dd. 
16 October 1946, betreffende het aangaan 
van geldleeningen. 

S . G 353. II December. Blz. 358. 
Pro,·lnclale wet. 
- Wet tot aanvulling .en wijziging van de 

kieswet, de provinciale wet en de gemeen
tewet, alsmede bijzondere voorzieningen 
met het oog op de in 1946 te houden ver
kiezingen. S. G 41. 1 Maart. Blz. 23. 

Prijsbehecrsching. 
- Wet, houdende regeling betreffende wet

telijke maatregelen op het gebied van de 
prijzen van goederen en diensten. 

S. G u6. 11 Mei. Blz. 90. 
• Prijsopdrijvings- en hamsterwet. 
- Wet tot wijziging van de Distributiewet 

1939, de Prijsopdrijvings- en hamsterwet 
1939 en de Bodemproductiewet 1939. 

S. G u7 .• 11 Mei. Blz. 90. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

359; Prijsvormingsbesluit 1941). - Aan 
het Prijsvormingsbesluit 1941 kan als aan 
de Prijzenbeschikking 1940 no. 1 het bJ.
rakter van te zijn een beschikking betref
fende de prijzen niet worden ontzegd. 
Daarom wordt dat besluit ingevolge de 
beschikking van de Ministers van Handel, 
Nijverheid en Landbouw en van justitie 
van 8 Nov. 1944 geacht te zijn een prijzen
voorschrift in den zin van de artt. 3 en 4 
van de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
1939. - Uit den inhoud der bewijsmidde
len kon de politierechter afleiden: z 0

• dat 
requirant heelt gehandeld met de weten
schap, dat zijn prijs volgens de geldende 
prijsvoorschriften verboden, nl. te hoog 
was, 2°. dat de door hem verkochte likeur 
geen alcohol bevatte. De waardeering van 
een wettig bewijsmiddel komt toe aan den 
feite/ijken rechter. - De opgelegde straf 
is aldus Remotiveerd, dat de politierechter, 
Rezien den aard en de ernst van het bewe
zen verklaarde en de omstandigheden, 
waaronder dit is Repleegd, na te noemen 
straf de juiste acht, waarmede is voldaan 
aan den eisch der wet, dat het vonnis de 
bijzondere redenen opgeeft, die de straf 
hebben bepaald. 4 juni. 

- Besluit, betreffende hernieuwde inwer
kingtreding van de Prijsopdrijvings- en 
hamsterwet 1939. 

S. G 217. 20 Augustus. Blz. 181. 
- Wet tot hernieuwde inwerkingtreding van 

de Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939. 
S. G 299. 28 October. Blz. 291. 
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Raat! van State. 
- 'Besluit tot aanvulling en WtJz1gmg van 

artikel 31 van het Koninklijk besluit van 
4 September 1862, Stbl. • No. 174, houden
de voorschriften ter uitvoering van de wet 
van 21 December 1861, Stbl. No. 129, re
gelende de samenstelling en de bevoegd
heid van den Raad van State. 

S. G 281. II October. Blz. 281. 
Radio. 
- Besluit, betreffende weder van toepas

sing verklaring van eenige bepalingen van 
het Radioreglement 1930. 

S. G 105. 2 Mei. Blz. 81. 
- Besluit, houdende aanvulling van de taak 

van het Ministerie van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen met betrekking 
tot den Radio-omroep. 

S . G 167, 2 Juli. Blz. 152. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip 

van inwerkingtreding van het Koninklijk 
besluit van 28 Februari 1940, Stbl. No. 
345, alsmede van enkele artikelen van het 
Radiostoringsreglement 1940. 

S. G 272. 30 September. Blz. 269. 
Ite~bterJJJke lUacbt. 
- Wet, houdende voorloopige voorzieningen 

betreffende de bezoldiging van de rech
terlijke macht. 

S. G 'PS· 8 November. Blz. 316. 
Rechtsherstel overheldsperson.eel. 
- Wet tot herziening van tijdens de bezet

ting verleende ontslagen en andere maat
regelen ten aanzien van 'personen, in over_ 
heidsdienst of daarmede gelijkgestelden 
dienst werkzaam (Wet rechtsherstel over
heidspersoneel 1946). 

S. G 401. 28 December. Blz. 441. 
Recbt8wezen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (R. 0. art. 

z9). - .§chrapping van verzoekster als 
advocaat en procureur door den R. v. T. 
en D. op grond van lidmaatschap der N. 
S .B. Ontkenning in hooger beroep Vf?r 
H. R ., dat zij na Mei z940 lid van de N. 
S.B. is geweest. - De H . R. laat in het 
midden wat daarvan is, nu, binnen het 
kader van het door den R. v. T. en D. in
gestelde onderzoek, in hooger beroep is 
gebleken, dat zij lid was en tot in z944 is 
gebleven van de N.S.V.0. en in vasten 
dienst was van, althans regelmatig dien
sten verrichtt,e voor de afd. Rechtsbera
tuntJ van de Organisati~ Todt. - Ernstige 
inbreuk op de eer van den stand der Ne
derlandsche adv. en proc. Daaraan doet 
niet al, dat verzoekster met succes goedf! 
Nederlanders zou hebben bijgestaan te
genover de Duitsche autoriteiten. - De 
omstandigheid dat de R . v. T . en D . tij
dens de bezetting haar niet ter verant
woording heelt geroepen, doet noch de 
strafwaardigheid noch het recht tot straf
vervolging verloren gaan. 4 Januari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (R. 0. art. 
z9). - D,e bevoegdheid, gegeven in art. 
30 lid 4, Regt. 111 kan mede bestrijken 
gedragingen, welke de advocaat niet als 
zood!lnig verricht. - Aan de berechting 
overeenkomstig dit Reg/. staat niet in den 

weg de omstandigheid, dat mogelijk oolç 
andere rechterlijke of administratieve or
ganen tot berechting van hetzelfde feit 
geroepen zouden zijn. - In het steunen 
van de landsverraderlijke houding van het 
Rechtsfront heeft het Hof terecht gezien 
een inbreuk op de eer van den stand der 
advocaten en procureurs. 4 Januari. 

- Arrest= den Hoogen Raad. (R. 0. art. 
z9). - Het feit dat verzoeker tot October 
z944 lid is gebleven van d e N.S.B., maakt 
een z66 ernstige inbreuk uit op de eer van 
den stand der advocaten, dat hij niet in 
de balie ka11 worden gehandhaafd. - Het 
is onaanvaardbaar, dat een advocaat en 
procureur, door zich van de lijst te laten 
schrappen, zich ter zake van feiten vóór 
die schrapping begaan zou vermogen te 
onttrekken aan de disciplinaire jurisdictie 
van de organen, die belast zijn met het 
weren en beteugelen van de inbreuken en 
misslagen door advocaten en procureurs 
begaan. z5 Februari. 

- Besluit, betreffende het houden van te
rechtzittingen van enkelvoudige kamers 
van eenige arrondissements-rechtbanken 
ook buiten de hoofdplaats van het ar
rondissement. 

S . G 59. 7 Maart. Blz. 46. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet R. 0. 

art. 60; Noodbesluit R. 0 . art. 3). - De 
president van liet gerechtshof te Arnhem, 
die blijkens het proces-verbaal van 's Hofs 
terechtzitting in de gehoorzaal van de 
Arr.-Rechtbank te Almelo zelf als voor• 
zitter fungeerde, heeft kennelijk gebruik 
gemaakt van de bevoegdheid, hem gege
v en bij art. 3 van het Noodbesluit Rech
terlijke Organisatie (E z54), om te be
palen, dat een of meer kamers van zijn 
college tijdelijk hetzij uitsluitend, hetzij 
mede zitting zullen houden op een of meer 
andere plaatsen, gelegen . binnen het 
rechtsgebied van zijn college, dan waar 
deszelfs zetel zich bevindt. 26 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad .(Besluit 
&cr.-Gen. van het Dep. van Justitie [No. 
49/z944 ] ; Kon. Besluit z3 Nov. z945 
[F 265].) - Ingevolge het Besluit van 
den S ecr.-Gen . van het Departement van 
Justitie van 22 Nov. z944 (No. 49/z944) 
tot vereenvoudiging van de rechtspleging, 
op den dag zijner afkondiging in werking 
getreden, met terugwerkende kracht tot 
z7 Sept. z944, kon in het bezette Neder
landsche gebied beroep in cassatie niet 
worden ingesteld (behoudens in het belang 
der wet), zoodat op z2 Dec. z944 het aan_ 
wenden van het rechtsmiddel van cassatie 
tegen een arrest van het Gerechtshof te 
Leeuwarden niet openstond. - Ingevolge 
art. 2 van het besluit van z3 Nov. z945, 
Stbl. no. F 265, had alsnog beroep in cas
satie kunnen zijn ingesteld, doch zulks 
heeft req. niet gedaan, weshalve hij niet
ontvankelijk is in zijn beroep. 

26 Maart. 
- Arrest van den Hoo~en Raad. (R. 0. art. 

z9). - Behoort een advocaat zich te ont
houden van elk contact met den cliënt van 
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een anderen advocaat in dezelfde zaak 
zonder diens toestemming? 28 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (R. 0. art. 
z9). - Verzoeker, vaste en bezoldi{Jde be
trekkingen bij het Rijkscommissariaat en 
later bi} de "Nagu" aanvaardende en ver
vullende, zij het ook zonder opdracht van 
de Neder/. regeering, heeft daarbij, hoewel 
schijnbaar ten dienste van den vijand, niet
temin in werkelijkheid gehandeld met zoo
danige bedoeling en met zoodaniP,e gevol
gen, dat die handelinP,en hem niet tot on
eer tr10eten worden aangerekend ' en kan 
daardoor dan ook niet geacht worden in
breuk te hebben P,amaakt op de eer van 
den stand der advocaten en van dien, der 
procureurs. - BeslissinP, van den R. v. T., 
waarbij de straf van schrapping van de 
lijst is opgelegd, vernietigd; é,een. straf OP
geleP,d. 23 Juli. 

- Wet, houdende opheffing N ederlandsche 
Gerechten op Britsch territoir. 

S. Gl- 206. 14 Augustus. Blz. 172. 
- Wet, houdende wijziging van art. II van 

het Besluit Buitengewone Rechtspleging 
(Stbl. 1943 No. D 63). 

S. G 258: 18 September. Blz. 246. 
- Arrest van en Hoogen Raad· (Wet R.O. 

artt. 47a,, 48; Sv. art. 362). - Beëedigde 
klerken ter P,riffie zijn niet ],_eden der rech
terlijke macht. Ook vrouwen zijn daartoe 
benoembaar. Deze zijn, mits in het bezit 
van en graad of de hoedanigheid in art. 48 
R.O. genoemd, niet uitgesloten van de ver
vanging des griffiers der terechtzitting. -
In het proces-verbaal der zitting, waar het 
vonnis is uitgesproken, is tot uiting ge
bracht, dat, behoudens dat een andere grif- ' 
lier is opgetreden, de samenstelling der 
Rechtbank met inbegrip van den 0. v. J. 
dezelfde is gebleven als ter zitting, waar 
de zaak behandeld werd. zs October. 

- Bes1uit, houdende nadere wijziging van 
Reglement No. III van orde en discipline 
voor de advocaten en procureurs. 

S. G 286. 17 October. Blz. 285. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (R.O. art. 

69). - Door het hooger beroep tegen het 
eindvonnis der Rechtb., waarbij de oorspr. 
eischer niet-ontvankelijk was verklaard, 
werd de zaak i,n haar vollenomvangaanhet 
oordeel van het Hof onderworpen. - Het 
Hof tr10cht zich dus niet ten deele aan die 
taak onttrekken door slechts een oordeel 
over de beslissing van de Rechtb. uit te 
spreken en den eischer tot getuigenbewijs 
toe te laten, doch daarna de zaal<; naar de 
Rechtb. terug te wijzen t e r verdere be
rechting en afdoeninp,. Hieraan zou niet 
afdoen, indien beide partijen v a,n he t Hof 
zouden gev orderd hebben, dat de zaak zou 
worden teruggewezen. - Proceskosten in 
cassatie ( afwijkend concl. O.M.). 

' 28 November. 
Reis besluit. 
- Besluit tot wijziging van het Reisbesluit 

1916, zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij 
Koninklijk Besluit van 13· Augustus 1945 
(Stbl. no. F 154). 

S . G 38. 27 Februari. Blz. 31. 

- Besluit tot wijziging van het Reisbesluit 
1916, zooals dat laatstelijk gewijzigd is bij 
Koninklijk Besh.ut van 27 Februari 1946 
(Staatsblad No. G 38). 

S. G 320. 12 November. Blz. 325. 
Rekenkamer. 
- Besluit, houdende opheffing an de bui

tengewone Algemeene Rekenkamer. 
S. G 268. 14 September. Blz. 266. 

Ridderorden. 
- Besluit, houdende intrekking van de Ko

ninklijke besluiten van II Maart 1943, 
Stbl. nos . D 31 en D 32, betreffende ver
strekking van versierselen van de Orde 
van den Nederlandschen Leeuw en van 
de Orde van Oranje-Nassau. · 

S. G 251. 13 September. Blz. 217. 
- Wet, betreffende Zuivering van de Ne

derlandsche ridderorden. 
· S. G 261. 18 September. Blz. 247. 

Rijksambtenaren en -werklieden. 
- Besluit, houdende voorloopige maatrege

len ter verbetering van de financieele po
sitie van burgerlijk Rijkspersoneel en on
derwijzend personeel. 

S. G 13. 15 Januari. Blz. 12. 
- Besluit tot aanvulling van het Bezoldi

gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934 (S. 1933, no. 783), sindsdien gewij
zigd. S. G 22. 26 Januari. Blz. 18. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934 (S. 1933 no. 783), sinds
dien gewijzigd. • 

S. G 25. 31 Janu ri. Blz. 19. 
- Besluit. tot nadere wijziging an het Be

zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 (Stbl. 1933 no. 783). 

S. G 74. 27 Maart. Blz. 57. 
- Besluit tot wijziging van artikel 2 van 

het Koninklijk besluit van 24 Februari 
1945, betreffende de bezoldiging van het 
Rijkspersoneel, dat als oorlogsvrijwilliger 
in militairen dienst is getreden. 

S. G 88. 9 April. Blz. 69. 
- Besluit tot het intrekken van de beschik

king dd. 31 Januari 1945, no. 4824/R van 
den Secretaris-Generaal van het Departe_ 
ment van Binnenlandsche Zaken, betref
fende wijziging en aanvulling van het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934, .en tot het opnieuw treffen 
van een deel der voorzieningen, vervat in 
de evengenoemde beschikking, deels in 
gewijzigden ,·orm. 

S. G 161. 29 Juni. Blz. 143. 
- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 

Besluit van 1 Mei 1925, Stbl. no. 175, met 
betrekking tot de gevolgen van de ver
eeniging van het lidmaatschap van een der 
beide Kamers der Staten-Generaal met 
andere uit 's Lands kas bezoldigde ambten. 

S. G 1-87. 22 Juli . Blz. 164. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van 

het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934 (Staatsblad 1933, no. 
783), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 29 Juni 1946 (Staatsblad No. 
G 161). 

S. G 316. 8 November. Blz. 318. 
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- Besluit, tot gegrondverklaring van het be
roep van Dr. H . M . Hirschfeld tegen het 
hem verleende eervol ontslag, als bedoeld 
in artikel 1, sub a, van het Koninklijk be

sluit van 10 October 1945 (Staatsblad No. 
F 221), als Secretaris-Generaal van de 
voormalige Departementen van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en van Land
bouw en Visscherij. 

S . G 317. 8 November. Blz. 321. 
- Besluit tot wijziging va11 het Koninklijk 

besluit van 15 Januari 1946, Staatsblad 
No. G 13, houdende voorloopige maatre
gelen ter verbetering van de financieele . 
positie van burgerlij k Rijkspersoneel en 
onderwijzend personeel. 

S. G -'62. 14 December. Blz. 361. 
- Besluit tot instelling van het Centraal 

Orgaan voor Rijkspersoneelsaangelegen
heden. 

S . G 367. 18 December. Blz. 372 , 
- Besluit, houdende regelen met betrekking 

tot de vervulling van vacatures en nieuw 
ingestelde betrekkingen in burgerlijken 
Rijksdienst. (Plaatstingsbesluit 1946). 

S. G -'68. 18 D ecember. Blz. 374. 
Rijksambtef\arenreglement. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Alg. Rijksambtenarenreglement 
art. 80. Landoorlogsreglement art. 52). -
Klager heelt gewe~erd zijn ✓ambtelijke 
medewerking te verleenen aan den bou~ 
eener telefoonlijn ten behoeve van de 
Duitsche Weermacht. Hij beroept zich op 
art. 52 van het Landoorlogsreglement. -
Ten onrechte is hij gestrait;want hij heeft 
zich gedragen als Nederlandsch ambte
naar, die zijn plicht op nauwgezette wijze 
is nagekomen en aan wien ter zake niets · 
valt te verwijten. z8 Februari. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Alg. Rijksambtenarenreglement 
art. 80). - Geen plichtsverzuim van den 
surveilleerenden agent van politie, nu in 
de gegeven omstandigheden hem niet mag 
worden verweten, dat hij zich van zijn 
ronde naar een kort daarvan verwijderde 
plaats heeft begeven. 20 Mei. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Alg. Rijksambtenare,rire{Jlement 
art. 80). - Geen plichtsverzuim levert het 
op, als de ambtenares, gevraagd om een 
verantwoordint! ter zake eener overtreding, 
in die verantwoording haar chef gebrek 
aan nationaliteitsp_evoel verwijt, nu zij zich 
in gepaste bewoordingen heelt uitgedrukt , 
ook al zou het aanpt,voerde motief voor de 
overtredinp_ niet feitelijk juist zijn geweest. 

2z October. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet z929 artt. zo5 en 
58, 4e lid. Alg. Rijksambtenarenreglement 
art. 50. Verordeninpt,nblad voor het be
zette Neder}. gebied z940 Stuk 26 N ° . z37, 
betr. de regeling van de rechtspositie van 
anibtenaren en overig personeel; enz. Be
sluit Bezettingsmaatregelen, S. E 93 art. 
.10) . - Ofschoon B . en W. aanvankelijk 
blijk gaven van hun verlangen aan die uit-

spraak van het Ambtenarengerecht gevolg 
te p_even, bewijst de verdere gang van za
ken toch niet, dat zij in die uitspraak heb
ben berust, zoodat het hooger beroep van 
den Burgemeester ontvankelijk is. - Het 
beroep in eersten aanleg was niet gericht 
tegen een algemeen verbindend voor
schrift, het besluit van B. en W. in het al
gemeen het betrokken salaris niet uit te 
betalen, maar tegen een besluit van die 
strekking nopens gedaagde alleen. Dat be
roep was dus ontvankelijk. - De op grond 
van art. 2 der Verord. z940/z37 (betr. 
rechtspositie ambtenaren enz.) uitgevaar
digde beschikking van den Commissaris 
Generaal is een bezettingregeling, welke 
krachtens art. z4 van het Besluit Bezet
tingsmaatr~elen, naar gelang van de ont
ruiming door den vijand van het grondge
bied des Rijks, in het bevrijde gebied bui
ten werking is getreden. De beschikkirig 
mag dus niet geacht worden -nimmer van 
kracht te zijn geweest. Daarom is een be
roep op art. 30 van het Besluit bezettings
maatregelen in dit geval ongegrond en zijn 
geen termen aanwezig de behandeling van 
het verzoek om salarisbetaling op te schor
ten "tot de aangekondigde wijziging van 
het Besluit Rechtsherstel ontslagen amb
tenaren ten gemeentehuize bekend is". -
De ambtenaar, die zich onttrok aan de 
dreigende krijgsgevangenschap door on
der te duiken, kan niet gezegd worden zich 
zonder geldige reden aan den dienst te 
hebben onttrokken. - Tot de verplichtin
gen van den ambtenaar behoort alles, 
waartoe hij is gehouden als ambtenaar en 
ook als burger. z8 November. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. (Gemeentewet art. 224; Besluit 
Bezettingsmaatregelen art. 2 z; P,olitiebe
sluit z945; Besch. Min . v. Binn. Zaken 2I· 
Dec. z945 ( gemeentepolitie), Ambtena
renwet z929 art. 105; Alg. Rijksambten&
renreglement art. 98). - De beschikking 
van den Minister van Binnen/. Zaken ( 2, 
Dec. 1945, N. Stct. 28 Dec. I94j) betr. de 
p_emeentepolitie mist rechtskracht, want is 
niet uitgevaardigd door de i~ art. 4, lid z, 
van het Politiebesluit 1945 aangewezen 
autoriteit. de Kroon. Zoolang de in dit ar
tikel bedoelde regelen niet zijn gegeven, 
moet worden aangenomen, dat voor de ge
meentepolitie de bepalingen, welke voor
dien hadden gegolden, van kracht zijn ge
bleven. Een plaatselijke regeling, ofschoon 
door de Verord. Organisatie Politie (147/ 
z942) van haar kracht beroofd geweest , 
heeft bij de bevrijding in M ei ,945 ('s
Gravenhage) haar kracht herkregen uit. 
hoofde van analogische toepassing van art. 
2, Besluit Bezettingsmaatregelen. - Ont
slap_ wegens onbekwaamheid of ongeschikt
heid van een ambtenaar kan slechts wor
den p_egeven, als daarvan bepaaldelijk is 
gebleken en niet reeds indien slechts niet 
voldoende waarborp_ aanwezig wordt ge
oordeeld, dat de politie-ambtenaar kan 
worden geacht in alle opzichten een vol-
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waardig politie-ambtenaar te zijn. - Een 
bevel tot hervatting van het onderzoek 
met aanwijzing van personen als getuigen 
is niet een vonnis, waartegen c.q. t.egelijk 
met het eindvonnis hooger beroep zou kun
nen 'worden ingesteld. 30 December. 

Rljksbelastlug·cn. 
- Wet, tot verlenging van den duur van 

eenige heffingen van opcenten op som
mige Rijksbelastingen. 

S . G 48. 1 Maart. Blz. 42 . 
- Wet, houdende verlenging van eenige 

verjarings_ en vervaltermijnen in zake re
gistratie, successie en zegel. 

S. G 225. 30 Augustus. Blz. 197. 
- Besluit tot nadere bepaling van den in

terest voor geldelijke zekerheid volgens ar
tikel 271 der Algemeene wet van 26 Au
gustus 1822 (Staatsblad no. 38). 

S. G 290. 19 October. Blz. 286. 
- Wet tot verlenging van den duur van 

eenige heffingen van opcenten op sommige 
Rijksbelastingen. 

S. G 406. 28 December. Blz. 445. 
Scheepvaart. 
- Wet tot wijziging van de schepenwet. 

S . G 43. 1 Maart. Blz. 40. 
- Besluit, houdende vrijstelling van het na

komen der 'voorschriften ten aanzien van 
de reddingmiddelen, bedoeld .in Hoofd
stuk V, paragraaf 1, van het Schepenbe
sluit. S . G ui: 9 Mei. Blz. 85. 

- Besluit, houdende nieuwe bepalingen in 
zake vrijstelling ·van het nakomen der 
voorschriften ten aanzien van de redding
middelen, bedoeld in Hoofdstuk V, para
graaf 1 , van het Schepenbesluit. 

S. G 271. 27 September. Blz. 269. 
- Besluit tot wijziging van het ·Koninklijk 

besluit van 5 Juni 1q15 (Staatsblad No. 
234), tot vaststelling van een reglement 
voor den bakendienst op eenige openbare 
wateren. 

S. G _,38. 30 November. Blz. 347. 
Scheepvaartfonds. 
- Besluit tot wijziging van het Besluit 

Scheepvaartfonds 1944. 
S. G 30. 13 Februari. Blz. 53. 

Schuldvordering. 
- Wet, strekkende de in rijksmarken lui

dende bezittingen van De Nederlandsche 
Bank onder bepaalde voorwaarden te doen 
overgaan op den Staat der Nederlanden. 

S . G 226. 30 Augustus. Blz. 187. 
Spoor- en Tramwegen. 
- Besluit tot wijziging, onderscheidenlijk 

naèlere wijziging van het Algemeen Regle
ment Dienst, van het Algemeen Regle
ment Vervoer, van het Algemeen Regle
ment Dienst Locaalspoorwegen, van het 
Algemeen Reglement Vervoer Locaal

. spoo,wegen, van het Tramwegreglement 
en vah het Koninklijk Besluit van 24 Fe
bruari 1920 (Stbl. no. 85). 

S. G_ 37. 26 Februari. Blz. 33. 
- Arrest van den Hoo,gen Raad. (Locaal

spoor- en Tramwe,gwet art. 5). - Dia ver
plichting van de tramwegmaatschappij tot 
veilig vervoer neemt haar aanvang en 
eindigt tegelijk met de uitvoering van de 

vervoerovereenkomst. - Deze uitvoering 
is niet beperkt tot het eigenlijke vervoer, 
maar vangt aan zoodra en duurt voort 
zoolang de reiziger, krachtens zijn rech
ten en verplichtingen uit de vêrvoerover
eenkomst, gebruik maakt van de inrich
tingen, welke de vervoerondernemer in 
verband met dit vervoer ter beschikking 
stelt. - Indien ,gedurende den loop der 
vervoerovereenkomst de uitvoering daar
van, in ver.band met de inrichting van den 
vervoerdienst, op een gegeven punt· ein
digt om op een ander punt te worden her
vat, valt de verplichting tot veilig vervoer 
weg, zoolang deze onderbreking duurt. 

7 Maart. 
- Besluit tot nadere wijziging v-ari het Al

gemeen Reglement Dienst. 
S. G 262. 18 September. Blz. 248. 

Staten-Generaal. 
- Wet, tot 1"egeling van de rechtspositie 

van eenige burgerlijke gezagsdragers en 
van de leden der Tweede Kamer der 
Staten-Generaal in verband met de be
zetting. S. G II2 . 11 Mei. Blz. 85. 

- Wet, houdende voorzieningen met het 
oog op de mogelijkheid van een ontbin
ding van de Voorloopige Staten-Generaal 
en de alsdan te houden verkiezingen. 

S. G 125. 15 Mei. Blz. 97. 
- Besluit, betreffende sluiting van de te

genwoordige zitting der voorloopige Sta
ten-Generaal, ontbinding van de beide 
Kamers, en opening van de buitengewone 
zitting van de Eerste Kamer der voor
loopige Staten-Generaal en de nieuwe 
Tweede Kamer op 4 -Juni 1946. 

S. G 128. 16 Mei. Blz. 98. 
- Wet tot wijziging van de bedragen van 

de schadeloosstelling en van het pensioen 
van de leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal) 

S. G 149. 13 Juni. Blz. 106. 
- Besluit, betreffende sluiting van dt. bui

tengewone en opening van de gewone zit
ting der Staten-Generaal. 

S. G 237. 6 September. Blz. 192. 
- Besluit, houdende voorschriften omtrent 

de uitbetaling van uitkeeringen ingevolge 
de Wet rechtspostie burgerlijke gezagsdra
gers en leden Tweede Kamer van 11 Mei 
1946, Staatsblad No. G II2. 

S. G 304. 29 October. Blz. 294. 
Strafrecht. 
- Besluit tot vaststelling van den datum van 

inwerkingtreding van het Koninklijk Be
sluit van 19 November 1945 (S. no. F 280). 

S . G 32. x5 Februari. Blz. 22. 

- Besluit, betreffende gratie van geringe 
straffen uit den bezettingstijd. 

S. G 103. 29 April. Blz. 71. 
Suriname en Curaçao • 
- Wet tot wijziging van de artikelen 132, 

136 en 13 7 van de Curaçaosche Staats
regeling. S. G 49. 1 Maart. Blz. 42. 

- Wet tot wijziging van de artikelen 132, 
136 en 137 van de Surinaamsche Staats
regeling. S. G 50. 1 Maart. Blz. 42. 

- Wet tot verlenging van het privilege van 
De Surinaamsche Bank om als circulatie-
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bank in Suriname werkzaam te zijn en 
machtiging, bij besluit in bepaalde geval
len af te wijken van de Surinaamsche 
Bankwet 1928. 

S. G 51 . 1 Maart. Blz. 43. 
- Wet tot vaststelling van het slot der 

rekening van de uitgaven en ontvangsten 
voor Suriname over het dienstjaar 1937. 

S . G 52. 1 Maart. Blz. 43. 
- Besluit tot verlenging van het privilege 

van De Surinaamsche Bank om als circula
tiebank in Suriname werkzaam te zijn en 
tot afwijking van de Surinaamsche Bank
wet 1928. 

S. G 323. 18 November. Blz. 327. 
- Wet, houdende aanvulling van de "Cu

raçaosche Muntregeling 1942". 
S. G 413 . . 28 December. Blz. 447. 

Telegrafie en telefonie. 
....:... Besluit, houdende wijziging van het Rijks

telegraafreglement 1939. 
S. G 98. 24 April. Blz. 65. 

- Besluit tot wijziging van het Rijkstele
foonreglement 1929 (Stbl. no. 441). 

S . G 243. ro September. Blz. 203 . 
Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de toetreding van Ne
derland tot áe te Londen op 8 Augustus 
1945 onderteekende Overeenkomst tus
schen de Regeering van het Vereenigd Ko
ninkrijk van Groot-Britannië en Noord
Ierland, de Regeering van de Vereenigde 
Staten van Amerika, de Voorloopige Re
geering van de Fransche Republiek en de 
Regeering van de Unie van Socialistische 
Sowjet-Republieken voor de vervolging en 
bestraffing van de groote oorlogsmisdadi
gers van de Europeesche As. 

S. G 5. 4 Januari . Blz. 4. 
- Besluit, houdende bekendmaking van de 

op 6 November 1945 te Oslo gesloten 
monetaire overeenkomst tusschen Neder
land en Noorwegen. 

S. G 150. 13 Juni. Blz. 107. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op 29 Mei 1945 
te Londen tusschen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Chineesche Republiek 
gesloten verdrag nopens opheffing van 
exterritoriale rechten in China en regeling 
van aanverwante zaken, met b'ljbehooren
de nota's en verklaring. 

S. G 154. 22 Juni . Blz. no. 
- Besluit, houdende bekendmaking van de 

tusschen den Gezant te Mexico, D. F ., en 
den Minister van Buitenlandsche Zaken 
der Vereenigde Mexicaansche Staten ge
wisselde nota's van 7 Februari 1946 aan
gaande een 'vugoeding met betrekking tot 
de onteigende petroleum industrieele ei
gendommen. 

S. G 158. 26 Juni. Blz. l36. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de toetreding van Ne
derland tot de te Parijs op 31 Augustus 
1945 onderteekende Overeenkomst tus
schen de Regeering van Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland en de Voorloopige Re
geering van de Fransche Republiek tot 

het herstel van het internationaal bestuur · 
van Tanger. 

S. G 165. 1 Juli Blz. 149. 
- Besluit, houdende de bekendmaking van 

de tusschen den Minister van Financiën 
en den Secretaris van de Schatkist der 

, Vereenigde Staten van Amerika gewis
selde nota's betreffende de regeling van 
het vrijgeven van Nederlandsche activa 
in de Vereenigde Staten van Amerika. 

S . G 169. 2 Juli . Blz. n9. 
- Wet tot goedkeuring van de hernieuwde 

aanvaarding van de verplichte rechtspraak 
overeenkomstig artikel 36, lid 2 van het 
Statuut van het Internationale Gerechts
hof. S. G 193. 25 Juli. Blz. 167. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in 
het Staatsblad van de verklaring op 5 · 
Augustus 1946 door den Nederlandschen 
Vertegenwoordiger in den Veiligheidsraad 
der Vereenigde Naties bij den Secretaris
Generaal van de Vereenigde Naties ' te 
New York afgelegd, betreffende de her
nieuwde aanvaarding van de verplichte 
rechtspraak overeenkomstig art. 36, lid 
2, van het Statuut van het Internationale 
Gerechtshof. 

S. G 211. 14 Augustus. Blz. 196. 
- Besll]it, houdende de bekendmaking van 

de op 30 November 1945 te Stockholm 
tusschen ·Nederland en Zweden gesloten 
Monetaire Overeenkomst. 

S. G 214. 17 Augustus. Blz. 176. 
- Besluit, houdende de bekendmaking van 

de op 9 April 1946 te Parijs tusschen Ne
derland en Frankrijk bij notawisseling ge
sloten Monetaire Overeenkomst. 

S . G 215. 17 Augustus. Blz. 178. 
- Besluit, houdende de bekendmaking van 

het op 20 December 1945 te Londen tus
schen Nederland en het Vereenigd Ko
ninkrijk van Groot-Brittannië en Noord
Ierland gesloten Protocol tot het verstrek_ 
ken van betaalmiddelen en van weder-

. zijdschen bijstand voor Nederlandsch
Indië. 

S. G 220. 24 Augustus. Blz. 182. 
- Wet, houdende goedkeuring van de Akte 

v.an wijziging van het Statuut van de In
ternationale Arbeidsorganisatie (Parijs 
1945). 

S. G 229. 30 Augustus. Blz. 188. 
- Besluit, houdende de bekendmaking van 

de op 14 Juni 1940 te Londen tusschen 
het Koninkrijk der Nederlanden, het Ver-· 
eenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland en de Fransche Repu
bliek gesloten financieele overeenkomsten, 
met daa rbij behoorend protocol, de op 25 
Juli 1940 te Londen tusschen het Konink
rijk der Nederlanden en het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland ge~loten financieele over
eenkomst voor Suriname en Curaçao en 
de op 7 September 1945 te Londen tus
schen het Koninkrijk der Nederlanden en 
het Vereenigd Koninkrijk van Groot
Brittannië en Noord-Ierland gesloten mo_ 
netaire overeenkomst. 

S. G 248. 10 September. Blz. 206. 
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- Besluit, bepalende de bekendmaking in 
het Staatsblad van de aanvaarding door 
Nederland van het op 7 December 1944 
te Chicago onderteekende Slotprotocol, 
benevens de daarbij behoorende Tijdelijke 
Overeenkomst in zake de internationale 
burgerlijke luchtvaart, de Overeenkomst 
in zake den doortocht van internationale 
luch~dienste:1 ·en de Overe~nkomst in we 
het mternat10nale luchtvervoer. · 

S. G :152. I3 September. Blz. 217. 

- Besluit, houdende bekendmaking -van het 
op 31 Januari 1946 te Kopenhagen tus
schen Nederland en Denemarken gesloten 
betalingsaccoord. 

S. G 269. 19 September. · Blz. 267. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in 
het Staatsblad van de toetreding van N ç
derland tot de Overeenkomsten van Bret
ton Woods. 

S. G 278. 9 October. Blz. 385. 

- Wet, houdende go_edkeuring van de tus
schen den Nederlandschen Gezant te Lon
den en den Britschen Staatssecretaris voor 
Binnenlandsche Zaken gewisselde nota's 
d .d. 13 Juni lQ.~9. houdende een overeen
komst tot wijziging van artikel 9 (b) van 
de op 19 Juni 1926 te Parijs tusschen de 
Nederlandsche Regeering voor Nederland 
en Nederlandsch-lndië eenerzijds en de 
Regeeringen , van Groot-Brittannië en 
Noorq-Ierland en van Britsch-Indië (In
dia) anderzijds gesloten overeenkomst no
pens het beheer van het quarantaine-sta
tion te Kamaran, welke laatste overeen
komst werd bevestigd bij notawisseling 
d .d. 22 Juli en 14 Augustus 1926 (Stbl. 
1927, no. 282) en verlengd bij notawisse
ling d.d. 31 December 1934 (Stbl. 1936, 
no. 85). 

S. G 301. 28 October. Blz. 29x. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in 
het Staatsblad van het op 24 October 1945 
te Bern tusschen Nederland en Zwitser
land gesloten Betalingsaccoord, met de 
daarbij behoorende bijlagen, en het op 6 
Mei 1946 te Bern tusschen Nederland en 
Zwitserland gesloten Protocol betreffende 
de betalingen van niet-commeréièelen 
aard, met de daarbij behoorende bijlagen. 

S. G 308. 30 October. Blz. 421. 
- Wet, houdende goedkeuring van de op 

21 October 1943 te Londen tusschen Ne
derland, België en Luxemburg gesloten 
Monetaire Overeenkomst. 

S . G 330. 23 November. Blz. 332. 
- Wet, houdende goedkeuring van het te 

Londen op 16 November 1945 ondertee
kende Statuut van de Organisatie der Ver
eenigde Naties voor Onderwijs, Weten
schap en Cultuur. 

S. G 336. 28 November. Blz. 337. 
- Besluit, bepalende de bek'endmaking in 

het Staatsblad van de Akte van wijziging 
van het Statuut van de Internationale Ar
beidsorganisatie (Parijs 1945). 

S. G 342 . 3 December. Blz. 352·. 

Trlbunaalbesluit. 
- Besluit, houdende vaststelling van de !n

temeeringsregeling 1946. 

Tjjd. 
S. G 310. 31 October. Blz. 298. 

- Wet tot afwijking van de wet van 23 Juli 
1908 (Stbl. no. 236) tot imroering van een 
wettelijken tijd. 

Yeewet. 
S. G 223. 30 Augustus. Blz. 186. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk Besluit van 25 April 1922, Stbl. 
no. 2 19, ter uitvoering van artikel 2 der 
Veewet. 

S. G 236. 5 September. Blz. 201 . 
- Besluit, betreffende te nemen maatrege

len tot wering en bestrijding van besmette
lijke ziekten onder de bijen. 

S. G 291. 21 October. Blz. 286. 
Verd ulsterln g·svoorscllrlften. 
- Wet tot opheffing der verduisteringsvoor-

schriften. S . G .113. 11 Mei. Blz. 88. 
Verkeersfo111ls. 
- Wet, ·houdende afwij king van het bepaal

de in de artikelen 2 en 3 van de wet van 6 
October 1934 (Stbl. no. 534) tot instelling 
van een Verkeersfonds, zooals deze is ge
wijzigd bij de wet van 27 December 1937 
(Stbl. no. 526). 

S. G 404. 28 December. Blz. 444. 
Verkeerswezen. · 
- Besluit tot opheffing van het Regeeri'.ngs 

Directoraat voor Motorvoertuigen (R.D. 
M.). S. G 53. 1 Maart. Blz. 54. 

- Uitspraak van het Ambtenarengerecht te 
Groningen. (K. B . d.d. 12 Juni 1936, S. 
573, tot instelling van een Rijksverkeers
inspectie art. 5; Ambtenarenwet 1929 art. 
24). - Rijks-Hoofdinspecteur van het 
Verkeer wordt niet-ontvankelijk verklaard 
in zijn beroep tegen instructies van den 
Directeur van het V ,ervoer, daar deze niet 
afkomstig zijn van de autoriteit, van wie . 
hij instructies had af te wachten, zoodat 
hij die instructies naast zich neer kan leg
gen en er niet door in zijn belang kan 
worden getroffen. nu ze alle rechtskracht 
missen. - Het Gerecht komt tot de merk
waardige conclusie, dat de hoogst ingrij
pende reorganisatie der verkeersin pecties, 
op 3 Dec. 1945 aan het Departement van 
Verkeer en Energie opgezet, niet op een . 
wettig besluit berust. 1 April. 

- Besluit tot intrekking van het Regi~tra
tiebesluit MotorvoerJ:uigen R.D.M. -

S. G lb. 3 April. Blz. 58. 
Y ermogensaan was belasting. 
- Wet tot heffing van een vermogensaan

wasbelasting. 
S . G 264. 19 September. Blz. 250. 

Verpliatslngskosten. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van den 26sten Juni 1923, 
S. no. 306, tot regeling van de--vergoeding 
van verplaatsingskostei;i. 

S. G r. 2 Januari. Blz. 3 . 
- Besluit, houdende vaststelling van een 

nieuwen tekst van het Besluit van den -
26sten Juni _1923, Staatsblad No. 306, tot 

• 
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regeling van de vergoeding van verplaat
singskosten (Verplaatsingskostenbesluit 
x946). 

S. G 37x. x8 December. Blz. 376. 
Yerplegfogsbeslnlt. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ver

plegingsbesluit x928. 
s. G 372. 20 December. Blz. 378. 

Vervoermiddelen. 
- Besluit tot weder in werking doen treden 

van de Wet Gebruik Vervoenniddelen 
x939 S. G 205. xo Augustus. BI. x72. 

Vestigingswet Kleinbedrijf. 
• - Beslui tot toepassing van de Vestigings

wet Kleinbedrijf x937 ten aanzien van de 
edelmetaal bedrijven (., Vestigingsbesluit 
Edelmetaal bedrijven x946"). 

S . G xoo. 27 April. Blz. 76. 
- Besluit tot toepassing van de Vestigings

wet Kleinbedrijf x937 ten aanzien van het 
orgelbouwers_ en het orgelherstellersbe
drijf (.,Vestigingsbesluit Orgelbouwers- en 
Orgelherstellersbedrijven x946"). 

S . G xxo. 9 Mei. Blz. 83. 
- Besluit tot nadere wijziging van de Ves

tigingsbesluiten Broodbedrijven x93,8, Ban
ketbedrijven x942 en Brood-Banketbedrij
ven x942. 

S. G 275. 5 October. Blz. 27x. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ves

tigingsbesluit Schoenbedrijven x939. 
S. G 287. x8 October. Blz. 285. 

- Besluit tot toepassing van de Vestigings
wet Kleinbedrijf x937 ten aanzien van de 
centrale verwarmings- en luchtbehande
lingsbedrijven (,,Vestigingsbesluit Cen_ 
trale Verwannings- en Luchtbehandelings-
bedrijven x946"). · 

S . G 309. ::ix October. Blz. 295. 
-Besluit tot toepassing van de Vestgings

wet Kleinbedrijf x937 ten aanzien van 
het motorrijwielbedrijf (,,Vestigingsbesluit 
Motorrijwielbedrijf x946"). 

S . G ~d.o. 2 December. Blz. 348. 
- Besluit tot wijziging _van het Vestigings-

besluit Rijwielbèdrijf x940. · 
S . G 34x. 2 December. Blz. 352. 

- Besluit tot .toepassing van de Vestigings
wet Kleinbedriif x9;17 ten aanzien van de 
uurwerkbedrijven (,,Vestigingsbesluit Uur_ 
werkbedrijven x946"). 

# S. G 425. 28 December. Blz. 449. 
VJsscher)J, 
- Besluit tot nadere wijziging van eenige 

Visscherijreglementen. 
S . G 204. • 8 Augustus. Blz. x94 

- Besluit tot nadere wijziging van het Bij
zonder Visscherijreglement III (Stbl. x932, 
No. 31.5). 

S. G ;196. 23 December. Blz. 438. 
Vlceschkeurlng, 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Vleesch

keuringswet 11jz9 art. 28). - De Vleesch
keuringswet kent eenerzijds den maatregel 
van vernietiging, anderzijds dien van on
bruikbaarmaking voor voedsel van mensch 
en dier. - De rechthebbende qp een goed, 
dat na onbruikbaarmaking nog kan die
nen voor zekere dQeleinden, behoudt _den 

eigendom daarvan, nu de wet aan de over
heid ni·et de bevoegdheid heeft gegeven 
zich dit goed toe te eigenen. - Het Bol 
heeft terecht den Staat tot vergoeding 
van de waarde van het afvalproduct ver
plicht geacht. 8 Februari. 

- Besluit, houdende de vaststelling van een 
regeling betreffen1e de verbindende kracht 
$,In eenige bezettingsregelingen betreffen
de de vleeschkeuring. 

S. G 70. 25 Maart. Blz. 55. 

- Wet, houdende vaststelling van een rege
ling omtrent de verbindende kracht van 
eenige bezettingsregelingen betreffende de 
keuring van vee en vleesch. 

S. G 260. x8 September. Blz. 247. 
Voedselvoorziening. 
- Wet, houdende bepalingen tot aanvulling 

van het Voedselvoorzieningsbesluit en 
het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 
x941. S. G 86. 5 April. Blz. 6x. 

- Besluit, houdende verlenging van het 
Suikerbesluit Voedselvoorziening x933. 

S. G 2X9. 24 Augustus. Blz. x97. 
- Besluit, houdende wijziging van het Cri

sis-Melkbesluit 1936. 
S. G 3x9. x2 November. Blz. 324. 

Volksgezondheid. 
- Besluit, houdende vaststelling van een re

geling betreffende de verbindende kracht 
van eenige bezettingsregelingen, liggende 
op het gebied van de geneeskundige inspec
tie van de Volksgezondheid. 

S. G 8. 8 Januari. Blz. 9. 
- Besluit, houdende bepaling van het tijd

stip inwerkingtreding der artikelen 2, 3, 4 
· en 6 van de Wet geneeskundige voorzie

ning x939. 
S. G 24. 30 Januari. Blz. x9. 

- Besluit, houdende vaststelling van een 
regeling betreffende de verbindende kracht 
van eenige bezettingsregelingen liggende 
op het gebied der pharmaceutische inspec
tie van de Volksgezondheid. 

S. G 20. 23 Januari. Bl'z. 53. 
- Wet, betreffende inwerkingtreding der 

artikelen 2, 3, 4 en 6 van de Wet Genees
kundige Voorziening x939. 

S . G x22. xx Mei. Blz. 94. 
- Besluit tot uitvoering van de artikelen 

2, 3, 4 en 6 van de W et geneeskundige 
voorziening x939 (Besluit geneeskundige 
voorziening 1946). 

S . G x3k. x7 Mei. Blz. 99. 
' ' olkshulsvestlng. 
- Wet tot aanvulling van het Vorderings

besluit Woonruimte. 
S . G x23. xx Mei. Blz. 94. 

- Wet tot intrekking van het Vorderings
besluit dienst- en woonruimte 's-Gravep.
hage en omgeving. 

S. G 399. 27 December. Blz. 440. 
Volkstelling. 
- Wet, houdende afwijking van de wet van 

26 April x9x8 (Stbl. no. 270) tot het hou
den van een algemeene volkstelling. 

•S. G 409. 28 December. Blz. 447. 
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Vorderingen enz" toekomende . aan perso
nen, wo11en1le In het Rijk In Europa. 
- Wet tot wijziging en aanvulling van het 

Koninklijk Besluit-van 30 November 1944, 
Stbl. E 150, houdende regeling van een 
tributié over de vorderingen en , aanspra
ken, welke krachtens het besluit van 24 
Mei 1940, Stbl. A 1, op den Staat der 
Nederlanden in eigendovi zijn overgegaan. 

S. G 120. II Mei. Blz. 92. 
Vorderlngsbeslult (algemeen) 
- Besluit, houdende regelen, als bedoeld -

in artikel 9, lid 1, en artikel 18 van het/ 
Algemeen Vorderingsbesluit 1940, nopens 
de schadeloosstelling bij toepassing van 
dat besluit t en aanzien van eenige cate
gorieën van roerende goederen. 

S. G 152. 18 Juni. Blz. IIO, 
Vijandelijk vermogen. 
- Wet, houdende wijziging van het Besluit 

Vijandelijk Vermogen en met die wijziging 
samenhangende voorzieningen omtrent 
Italiaansch vermogen. 

S. G 382. 21 December. Blz. 383. 
Warenwet. 
- Besluit, tot tijdelijke afwijking van het 

Broodbesluit (S. 1925, no. 478). 
S . G 7. 5 Januari . Blz. 9. 

- Besluit tot wijziging van het Broodbesluit 
(S. 1925, no. 478). 

• S. G II. 12 Januari. Blz. II. 

- Arrest van den Hóogen Raad. (Melk
standaardisatiebeslui't art. 4). - Het valt 
niet in te zien, waarom de wijziging van 
art. 4 van het Melkstandaardisatiebesluit 
( op 30 April 194I) noodzakelijk mede
bracht, dat de op dit artikel in zijn oude 
n!dactie berustende beschikking van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 22 Nov. 1940 
krachteloos werd. Als grondslag immers 

· voor het in die beschikkit?g aangeven van 
de grenzen voor het procentisch vetgehalte 
van melk kan d.e na die wijziging gelden
de redactie va11 dat art. 4 even goed die
nen als de redactie van dat artikel vóór 
die wijziging. 12 Maart 

- Wet tot vaststelling van een regeling be
treffende de verbindende kracht van 
eenige bezettingsregelingen betreffende de 
standaardisatie van melk. 

S. G 85. 5 April. Blz. 60. 
- Besluit, houdende aanvulling van het 

Azijnbesluit (Stbl. 1926, no. 214), van het 
Margarinebesluit (Stbl. 1925, no. 417), 
van het Oliën- en Vettenbesluit (Stbl. 
1926, no. 339), van het Specerijenbesluit 
(Stbl. 1924, no. 251) en van het Vleesch
extractenbesluit (Stbl. 1924, no. 428). 

S . G 244. 10 September. Blz. 204. 
- Besluit tot wijziging van het Broodbe

sluit (Stbl. 1925, no. 478) : 
S. G 245. IO September. Blz. 205. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van 
het Meelbesluit (Stbl. 1924, no. 313). 

S. G 274. 4 October. Blz. 270. 
- Besluit tot wijziging van het Melkbe

sluit (Staatsblad 1929, No. 43). 
S. G 313. 5 Nove~ber. Blz. 308. 

- Besluit tot wijz1gmg van het Koffie- en 
theebesluit (Staatsblad 1925, No. 13). 

S. G 326. 22 November. Blz. 328. 
W egenwet. 
- Koninklijk besluit. (Wegenwet art'. II). 

- Het bij art. 11 4e lid aan Ged. Staten 
ter beslissing opgedragen beroep moet 
worden aangemerkt als een geschil, be
doeld in art. 17 der achtste verordening 
van ~n Rijkscommissaris (No. 152/z941). 
De uitspraak op· dit beroep had dus ge
meenschappelijk door den Commissaris en 
de bestuursraden, en ni~t door den Com
missaris, waarnemend de taak vari Ged. 
Staten, alléén moeten geschieden. 

4 Januari. 
- [Çoninklijk besluit. (Wegenwet art. 9). -

Nu het onderwerpelijk weggedeelte dood
loopt tegen een voor weg bruikbare, als 
zoodanig evenwel weinig gebruikte, strook 
grasland, dient het geen publiek belang, 
doch dient, behalve als toegangsweg naar 
appellants boerderij, slechts als uitweg 
voor eenige perceelen. Daarom zal tot het 
onttrekken van dit weggedeel~e aan het 
openbaar verkeer kunnen worden overge
gaan, wanneer ten behoeve van die per
ceelen door appellant een erfdienstbaar
heid van uitweg ten laste van zijn perceel 
zal zijn gevestigd. 12 januari. 

- Koninklijk besluit. (Wegenwet arr. 4). -
De onderhavige weg kan niet als open
baren weg in den zin der wet worden aan
gemerkt omdat: r 0

• vaststaat, dat om
streeks 1928 bij d~ eindpunten bordjes 
met het opschrift "Verboden Toegarig," 
zijn opgesteld en dergelijke bordjes zich 
daar nog be·vinden, zoodat voldaan is aan ' 
het 2e Jid van art. 4; 2°. de weg nimmer
door het Rijk, eene provÎ'tlcie, eene ge
meente of een waterschap is onderhouden; 
3°. de door den burgemeester aarig,evoerde 
aanwijzingen onvoldoende zijn om aan te 
nemen, dat de weg krachtens bestemming· 
het karakter van openbaren weg heeft 
verkregen. 27 Februari. 

- Wet tot wijziging van artikel 55 van de
Wegenwet. S. G 67. 22 Maart. Blz. 55. 

- Koru'nklijk besluit. (Wegenwet art. u). 
- Het onderwerpelijke voetpad beteekent 
voor een aantal inwoners een direct be
lang, aangezien het de kortste verbinding· 
vormt met het centrum der gemeente, ter
wijl door opheffing van het voetpad de. 
verbinding met de dorpskom 400 m lan
ger zou worden. Tegenover dit belang legt 
de overweging, dat door onttrekking van 
het pad aan het openbaar verkeer een stuk 
teel~rond vrijkomt, niet voldoende ge
wicht in de schaal. 13 juli. 

W erkloosheid. 
- Besluit, tot wijziging van de artikelen 23 

en _25 van het Werkloosheidsbesluit 1917 
en tot opheffing van het secretariaat van 
de commissies, bedoeld in de artikelen 2 1 

tot en met 25 van dit besluit. 
S. G IO. II Januari. Blz. 33. 

Woningwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. 

art. 679; Bouwverord. Vreeland art. 5). -

.. 
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Art. 679 B. W. legt het recht van den 
eigenaar om zijn erf al te sluiten uitdruk
kelijk vast (behoudens de uitzondering 
van art. 715 B. W.). Art. 625 B. W. gaat 
er van uit, dat verordeningen mogen wor
den vastgesteld, waardoor de uitoefening 
van dit recht kan worden beknot, en ook 
art. 1 der Woni·ngwet kent den gemeente
raad een verordenende bevoegdheid toe, 
maar zulks mag er niet toe leiden dat bo
vengemeld recht geheel wordt opgeheven. 
- Dit recht nu wordt door de artt. 1 en 5 
der gemeentelijke Bouwverordening van 
Vreeland nliskend, immers aan het oor
deel van B. en W. wordt overgelaten, of 
het al dan niet zal mogen worden uitge
oefend. - Bij de redeneering van den 
Kantonrech1er, dat de mogelijkheid van 
afscheiding ,,an een terrein op eeni~e an
dere wijze, bijv. door een sloot, niet is 
aang,efäst, wordt voorbij gezien, dat de aL 
gemeene bewoordingen van art. 679 B. W. 
niet toelaten het recht tot elke andere 
wijze van alscheiding geheel ter zijde · te 
stellen. - Ontslag van rechtsvervolging. 

19 Maart. 
- Koninklijk besluit. (Woningwel art, 36 

j 0
• art. 37 ). - Nu het besluit van het 

provinciaal bestuur tot p_edeeltelijke goed
keuring van het uitbreidingsplan, bij welk 
besluit een tevoren genomen besluit werd 
ingetrokken, is /i!enomen binnen den bij 
art. 17, se Jid gestelden termijn, kan tegen 
dit besluit geen bezwaar bestaan. - Het 
plan kan ook voor We in bevolking achter
uit/i!aande p_emeente_ niet te /i!root worden 
geacht, daar de te verwachten daling van 
het woninp_bezettingscijier een' toeneming 
van het aantal woningen ook bij gelijk
blijvende bevolkinp_ waarschijnlijk maakt 
en het plan plaats biedt aan een aantal 
woninp_en, hetwelk met de in de naaste 
toekomst te verwachten behoefte in over
eenstemmin/i! is. Het plan zal ook niet tot 
overmatige kosten voor de p_emeente lei
den. 24 Juli. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 43). 
- Appe1lat1te zou door de bebouwings-
voorschriften in haar belang ernsti' wor
den p_eschaad, nu zij daardoor verhmderd· 
zou worden op een door haar tot dat doel 
gekocht terrein een filiaal te stichten. 
Bovendien is op de vastgestelde voor
schriften niet de schadeverp_oedingsveror
dening van toepassing verklaard, terwijl 
ook p_een onteigening op p_rond van de be
palinp_en der Woningwet zal kunnen plaats 
hebben en is ook een minnelijke schikking 
tusschen het /i!emeentebestuur en appel
lante niet tot stand gekomen. - Voorts 
is de in de voorschriften vervatte /i!ebrek
ki/i!e regelinp_ inzake de bestemming van 
de 11,ronden voor andere doeleinden dan 
bebouwinp_ geenszins aanvaardbaar, ter
wijl een stadsverbeterinp_ als hier beoogd 
bezwaarlijk zonder het vaststellen van bij
zondere rooilijnen tot stand zal kunnen 
worden /i!ebracht. 21 September. 

- Koninklijk Besluit. (Woningwet art. 36). 
Een verlies van 2 H.A. weide-

grond op een bedrijf ter grootte van 34 
H . .t,.. is niet van zoodanige beteekenis, dat 
het opweegt tegen het belang van het uit
breidingsplan. He.t bezwaàr van de ver
deeling van .den weidegrond in twee stuk
ken is van ondergeschikte beteekenis; in 
verband met de terreingesteldheid ter 
plaatse kan -daaraan niet worden tegemoet
gekomen. Overigens zal met de rechtmati
ge belangen van appeilant bij aankoop of 
onteigening der perceelen rekening moeten 
worden gehouden, zoodat een ,;,:;hadeloos
steIIing terzake verzekerd is. De bewering 
van appellant, dat de waarde van de over
blijvende stukken aanzienlijk zou dalen is 
niet juist daar het gebruik van en d~ toe
gang tot de overblijvende gronden in geen 
enkel opzicht zullen worden belemmerd. 
.r 4 October. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 2). 
- Door _de 11,eringe krachtens de bebou-
wingsvoorschriften toegestane bebou
win/i!shoogte zullen geen bezwaren ont 
staan voor de Iichttoetreding in de aan de 
overzijde van de straat gelegen woningen, 
indien gebouwen zouden worden opgericht 
langs de huidige, met de straatgrens, 
overeenkomende, rooilijn. Bovendien 
maakt de aard van de doodloope·nde straat 
.een verbreeding daarvan overbodig. Der
halve is het vaststeIIen van een rooilijn 
2.25 m. ten- zuiden van de .oorspronkelijke 
rooilijn, die de straatgrens volgde, onjuist. 

6 November. 
IJkwet. 
- Besluit tot uitvoering van de IJkwet 1937 

(Stbl. No. 6°7) en van het Reglement op 
de maten, gewichten, meet- en weegwerk
tuigen 1939 (Stbl. No. 664). 

S. -G 195. 29 Juli. Blz. 167. 
- Wet tot wijziging van de IJkwet 1937 

(Staatsblad No. 627). 
S. G 328. 23 November. Blz. 332. 

- Besluit, houdende reg1:ling van de inge
volge de IJkwet 1937 (Staatsblad no. 627) 
te heffen keur- en justeerloonen en ove
rige vergoedingen (IJktarievenbesluit 
1946). 

S. G 364. 17 December. Blz. 362. 
- Besluit tot wijziging van het Reglement 

op de maten, gewichten, meet- en weeg
werktuigen 1939 (Staatsblad no. 664). 

S. G 365. 17 December. Blz. 370. 
- Besluit tot aanwijzing van een standaard

meter en van een standaardkilogram, als 
vertegenwoordigende voor Nederland den 
intemationalen standaard van den meter 
en dien van het kilogram, alsmede tot re
geling van hun bewaring en verzegeling. 

S. G 375. 21 December. Blz. 380. 
- Besluit tot vaststelling van het eedsfor

mulier, bedoeld in artikel 26 van de IJk
wet 1937 (Staatsblad No. 627). 

S. G 3 76. 2 r December. Blz. 380. 
- Besluit tot bepaling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van de wet van 23 No
vember 1g46, (Staatsblad No. G 328) tot 
wijziging van de IJkwet 1937 (Staatsblad 
No. 627). 

S. G 377. 21 December. Blz. 381. 
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- Besluit tot regeling van het examen, be
doeld in artikel 2 .'i, tweede lid, van de IJk
wet 1937 (Staatsblad"No. 627) , 

S. G 378. 21 December. Blz. 381. 
· - Besluit tot vaststelling van bepalingen no

pens het onderzoek, bedoeld in artikel 1 7, 
vierde lid, van de IJkwet 1937 (Staats
blad no. 627) en van de vergoeding van de 
aan dat onderzoek verbonden kosten. 

S . G 379. 21 December. Blz. 382 . 
- Besluit tot uitvoering van de artikelen 30 

en :p van de IJkwet 19.3 7 (Staatsblad No. 
627). 

S . G 380. 21 December. Blz. 382. 
Zeemacht. 
- Wet, houdende wijzigingen van het Ko

ninklijk Besluit van 30 Juli 1945, Stbl. 
No. F 129, betreffende regelen omtrent de 
verbindende kracht en de rechtsgevolgen 
van benoeming, aanstelling, bevordering 
en ontslag van militaire ambtenaren in 
dienst bij de zeemacht gedurende de vij 
andelijke bezetting van Nederlandsch 
grondgebied door of vanwege den vijand 
verleend. S . G 145. 5 Juni. Blz. 105. 

- Wet, houdende nadere wijziging van de 
Bevorderingswet voor de Zeemacht 1902 
(wet van 9 Juni 1902, Stbl. No. '86) en de 
Pensioenwet voor de Zeemacht (Stbl. 
1922, No. 65) . 

S. G 282. 12 October. Blz. 281 . 
Zeeongevallenwet. 
- Wet, houdende wijziging der Zeeongeval

lenwet 1919 en van artikel 12 der Onge
"'1llenwet 1921. · 

S. G 255. 18 September. Blz. 242. 
- Besluit tot vaststelling van een algemee

nen maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artikel 2, negende lid, der Zeeongevallen
wet 1919. 

S . G 370. 19 December. Blz. 436. 
Zegelwet. 
- Besluit in zake vrijstelling van zegel

recht. S . G 231. 2 September. Blz. 199. 
ZJekenfondsenbeslult. 
- Besluit, houdende tijdelijke buitenwer

kingstelling van eenige bepalingen van het 
Eerste en Twi::ede Uitvoeringsbesluit van 
het Ziekenfondsenbesluit alsmede wijziging 
van termijnen in het Tweede en Derde 
Uitvoeringsbesluit van het Ziekenfondsen
besluit. S. G 21. 25 Januari. Blz. 17. 

- Wet, houdende toepassing van het Zie
kenfondsenbesluit op personen in dienst 
van publiekrechtelijke lichamen. 

S . G 256. 18 September. Blz. 245. 
- Wet tot toepassing van het Ziekenfond

senbesluit voor personen, die ingevolge het 
bepaalde in de artikelen ra en rb van het 
Koninklijk besluit van 28 Januari 1931 
(Staatsblad no. 24) niet verzekerd zijn 
krachtens de Ziektewet. 

S. G 346. 5 December. Blz. 355. 

Ziektewet. 
- Wet, houdende nadere wijziging der Ziek

tewet. S. G 210. 14 Augustus. Blz. 174. 
- Besluit tot vaststelling van een algemee

nen maatregel van bestuur, als bedoeld bij ' 
de artikelen 61 vijfde lid, en 145 der Ziek
tewet, ten aanzien van de verzekerden, 
werkzaam in de bouwbedrijven. (Dagloon
besluit Bo\lwbedrijven 1946). 

S. G 213. 16 Augustus. Blz. 174. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip 

van inwerkingtreding van de wet van 14 
Aug. 1946 (Stbl. No. G 210) houdende 
nadere wijziging der Ziel!tewet. 

S. G 265. 20 Septembe~. Blz. 265. 
·- Wet tot wijziging der Invaliditeitswet, der 

Ongevallenwet 1921, der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 , der Ziektewet en 
der Kinderbijslagwet. 

S . G 397. 27 December. Blz. 439. 
Zuivering flhnproductJewezen. 
- Wet tot wijziging van het Koninklijk be

sluit van 27 Augustus 1945, Stbl. No. F 
149, betreffende Zuivering Filmproductie
wezen. S .G II5. II Mei. Blz. 89. 

Zuivering filmtheater- en verhuurwezen. 
- Wet tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 27 Augustus 1945, Stbl. No. 
F 148, betreffende Zuivering Filmtheater
en Verhuurwezen. 

S. G II4. II Mei. Blz. 88. 
Zuivering kunstenaars. 
- Wet, betreffende Zuivering van de Kun-

stenaars. S . G 84. 5 April. Blz. 58. 
- Beschikking .van den Minister van On

derwijs, Kunsten en Wetenschappen, hou
dende regelen betreffende de procedure 
voor de Eereraden voor de Kunst. 

S. G 95. 25 April. Blz. 63. 
- Beschikking van den Minister van Onder_ 

wijs , Kunsten en Wetenschappen, hou
dende regelen betreffende de procedure 
voor den Centralen Eereraad voor de 
Kunst. S . G 96. 25 April. Blz. 64. 

- Bc,schikking van den Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen, hou
dende regelen betreffende de tenuitvoer
legging uitspraken eereraden voor de 
kunst en Centralen Eereraad. 

S. G 97. 25 April. Blz. 65. 
Zulverlng·sbeslult. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. (Zuiveringsbesluit z945 artt. 5 en 
8). - He,t aangevochten besluit, waarbij 
ontslag is verleend krachtens het Zuive
ringsbesluit z945, is - ,.net name wat be 
treft de gehoorde comnussie van advies -
op regelmatige wijze tot stand gekomen. 
- De rechtskracht van het Zuiverings
besluit z945 kan ni'et worden betwist, ook 
al wordt daarbij aan den ontslagen runbte_ 
naar de toegang tot den administratieven 
rechter ontzegd, nu althans het verleenen 
van ontslag niet uitsluitend is overgelaten 
aan de. administratie. Niet-ontvankelijk
heid van het beroep. 25 Maart. 






